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إن اجلـمـال قيـمـة من الـقـيم التـى يبـحث عـنـهـا اإلنسـان فى كل شىء وخـاصـة فى مـجال
ا الفنـون فاجلمال سـمة بارزة من سمـات هذا الوجـود اإلنسانى إن لم تكن أبـرز سماته و
ا ـرتبطة بالصورة داخل الفيلم السينمائى وهذا يرجع  وسيقى ا كنا نبحث فى جماليات ا
ـتلـقى عنـد مزج الـفنون وسـيقى مـعاً من تـأثير فـعال عـلى مشـاعر وأحـاسيس ا للـسيـنمـا وا
ويتضح هـذا بعـد احملاوالت العـديدة عـبر الـتاريخ جلمع عـدد من الفـنون فى عـمل فنىّ واحد
ـتلـقّى الـذى يتـواصل مع الـعمل وذلك يـرجع لـقوّة تـأثـيرهـا مجـتـمعـة عـلى حواس اجلـمـهور ا
ختلف حواسه وبالفعل مع ظهور فن السينما ارتبط الكثير من أنواع الفنون داخل الفنىّ 

بوتقة واحدة تظهر على شاشات العرض.
ـية تـفوق أبـجديـات اللـغات احليـة فى االنـتشـار والتـأثير ـا كانت الـسيـنمـا لهـا لغـة عا  و
سـتوى الـدُولى وجتاوزها حـواجز الـلغة بـحكم انتـشار األفالم الـسينـمائـية وتوزيـعهـا على ا
أكـثر من الـكـتاب والـوسائل الـبـصريـة والسـمعـيـة األخرى العـتمـادها عـلى الـصورة كـوسيـلة
لـلتعـبير بـاإلضافـة إلى ما حتمـله بداخـلها من قـيم ورؤى خاصـة بالواقع وطـرحهـا للقـضايا
اخملتـلـفة ذات الـطابع اإلنـسـانى فهى تـشـكل وسيـلة مـهـمة من وسـائــل اتـــصال الـثقــافات

بعضها البعض.
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وسيقى بالسينما منذ البدايات األولى فى األفالم الصامتة  وتظهر عالقة ا
ا للموسيقى من تـأثير على اإلنسان حيث تـمنحه دفعة شعوريـة غير طبيعية ويـرجع ذلك 
ألنـهـا سـريعـة الـنـفـاذ إلى الوجـدان والـعـواطف ولـها قـوة تـعـبـيريـة تـصل إلى أعـمـاق الـنفس
الـبـشريـة واسـتـمرت الـعالقـة بـ هـذين الفـنـ إلى يـومنـا هـذا من خالل الـتـداخل احلاصل
وسيقى دوراً مهماً داخل إطار الصورة ستوى اجلمالى والتقنى حيث تلعب ا بينهما على ا

السينمائية وتساهم فى التأثير اإلستطيقى بشكل مباشر. 
وتُعد موسيـقى األفالم عنصراً أسـاسياً من مقومـات الفيلم السـينمائى ومن أهم عوامل
وسـيقى البـارع أن يلعب دوراً مهـماً فى الصـيغة النـهائية ؤلف ا جنـاح الفيلـم وباستطـاعة ا
الئـمة وسـيقى ا تـكامــلة لـلفـيلــم بإضـافـة احلـيـويـة على الـسـرد الـروائى للـقصـة ووضع ا ا
ـا يتمشى مع الـصورة السـينمائـية ;وهى دون شك إحدى األدوات الرئـيسية إليقـاع الفيلم 
شـاهد.وقد ساعـد التقدم الـتكنولوجى التى تـعزز األثر السـيكولوجى لـلفيلم عـلى أحاسيس ا
ـا أدى إلى حتـويل ـوســيـقـيــ  ـؤلــفـ ا عــلى تـطــور مـوسـيــقى األفالم مع تـزايــد أعـداد ا

موســـيقى األفالم إلى عنصــــر بالــــغ األهمــية من عناصر الفن السينمائى.
كل هذا دعـانا إلى الـبحث فى جـمالـيات مـوسيـقى أفالم واحد من أهـم عالمات الـسيـنما
ية وهـو اخملرج العـبقرى يـوسف شاه والـذى تميـزت إبداعاته صريـة والعربـية بل والعـا ا
الـسينـمائـية بـكل ما حتـتويه من عـناصـر فنـية تتـحد داخل مـنظـومة فـنيـة جمـاليـة تغوص فى
أغـوار النـفس البشـرية حـيث كان لـنشـأته أثراً كـبيـراً على زيـادة إحسـاسه الفنـى وارتباطه
ـوسـيقى بـأنـواعـها; لـذلك كـانت اخـتـياراته بـجـميـع أشكـال الـفـنون اخملـتـلـفة مـثل الـرقص وا
وسيـقية ألفالمه تنـبع من يقينه وإدراكه لـضرورة هذا الفن ومـدى تأثيره عـلى الدراما على ا
وسيقيـ خالل مشواره الفنى ؤلفـ ا شاشة السـينما وقد تـعاون شاه مع الـعديد من ا
" إلى آخـر أعمـاله السيـنمائـية فـيلم "هى فوضى" منـذ بداية إخـراجه للفـيلم األول "بـابا أم
وسيقية فى أفالم يوسف شاه من لذا رأينا ضرورة وضع كتاب يسبر أغوار اجلماليات ا
ـؤلــفـ ــنـتــقـاة من تــلك األفالم والــذى تـعــاون فـيــهـا مـع مـجــمـوعــة من ا خالل اجملــمـوعــة ا

وسيقيـ العظماء الذين لهم دور مهم ال نسـتطيع اغفاله فى مجال موسيقى األفالم وهم : ا
إبراهيم حجاج-فؤاد الظاهرى-على إسماعيل-جمال سالمة-عمرخيرت.
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وسيقى : وسيقى :جماليات ا جماليات ا
ـوسـيـقى بـدأ مـنـذ أزمـنـة بعـيـدة قـبل فـجـر الـتـاريخ ويـرجع ذلك لـرغـبـة اإلنـسان إن فن ا
البدائى مـنذ اخلليقة فى إرضاء رغبة إنسـانية أصيلة كامنة لديه لـلتواصل العاطفى والتعبير
الـفـنى فهـى إذن رغبـة غـريـزية داخـلـيـة لـدى الفـرد كـرغـبـته فى سـد احتـيـاجـاته مـثل اجلوع

والعطش وخالفه.
وبالتالى فإن مـحاوالت أجدادنا السابق ما هى إال امتـداد للرغبة البدائية فى التواصل
ـشـاعر اإلنـسـانـية كـمـا يـرجع ذلك للـدافع إلى مـصـدر جمـالى حـيث يـبحث والتـعـبـير عن ا
وسيقى فى تلك الفترة اإلنسان بطبـيعته عن كل ما هو جميل يجلب له السـعادة لذا كانت ا

تقتصر على إرضاء حاجة جمالية محضة لإلنسان.
لذا رأينا ضرورة تعريف ما هو اجلمال ومتى بدأ هذا العلم?

إن اجلمال سمة بارزة من سمـات هذا الوجود إن لم تكن أبرز سماته ويدركه اإلنسان
بـالفـطرة الـسلـيمـة حيث يـشعـر جمـيع البـشـر بتـلقـائيـة بالـشىء اجلمـيل ويتم إدراكه من أول
وهلـة فـاجلمـال أمر ضـرورى فى هـذا الكـون وعلى الـرغم من جتـليه فى كل مـكان وظـهوره
فى كل شىء مـثل التـناغم واإلنـسجـام والدقـة والرقـة والتـناسق والـتوازن والـترابط ومـظاهر
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أخـرى كثيرة يشعر بـها الوجدان وإن لم يستطع الـتعبير عنهـا. وعلم اجلمال هو أحدث فرع
ـيـز بــ اجلـمـيل والــقـبـيح . من فـروع الــفـلـســفـة والـتــعـريف الـشــائع له هـو الــعـلم الــذى 
والـفالســفـة ـ بـدءاً من قـدامى اإلغـريق وحـتى الـعـصـر احلـالى ـ نـاقـشـوا فـلـسـفـة الـفن وقـد
حتـدث معـظمـهم عمَّا إذا كـان فنـاً نافـعاً لـلناس ولـلمـجتـمع وأشار بـعضهـم إلى أن الفن قد
يكون ذا مـخاطر إلى جانب فوائده; كما جـادل القليلون بأن الفن والـفنان يوقعان الفوضى
بـدرجة كـبيـرة بحـيث يهـددان النـظام االجـتمـاعى. غيـرَ أن معـظم الفالسـفة يـؤمنـون بجدوى
الفن ألنه يتيح لنا الـتعبير عن عواطفـنا أو يزيد من معرفتـنا بأنفسنا وبـالعالم أو ينقل لنا
تـقاليد احلـقب والثقافـات اخملتلفـة أيضاً يـستخدم عـلماء علم اجلـمال تاريخ الفن لـفهم فنون
احلقَب الـسالـفة كمـا يسـتخـدمون سيـكولـوجيـة الفن لفـهم كيـفيـة تفاعل حـواسنـا مع خيـالنا
وإدراكـنا عند جتـربتنـا للفن ويُعـد نقد الفـنون مرشدًا السـتمتـاعنا بكل عـمل فنى على حدة
وتساعد العلوم االجتماعيـة ـ مثل علم األجناس وعلم االجتماع ـ علماء علم اجلمال على فهم

كيف يتصل ابتكار وتقدير الفن بالفعاليات اإلنسانية األخرى.
AISTHESIS ولفــظ األسـتطـيقا يـعـــود فــى أصلـــه إلى الـيونــانيــة فـهـــو مـشتـــق مــن 
عنى ـعرفة احلـسية أو ( اإلدراك احلـسى) و ا ـفهوم ا الـتـى تعنى ( اإلحـساس ) فـيقصـد بهذا ا
ا تـعنيه لفظة  Sentio فى الالتينى أى اإلحساس أياً كان احلرفى لـلفظة أستاطـيقا هو مرادف 
ناجـماً عـن حسّ ظاهـر أو عن حسّ باطـن ويُـعـد مـؤسس هذا الـعلـم هـو الكـسنـدر باومـجـارتـن
Baumgarten 1714- 1762 .G.A وذلك فى كتاب تأمالت فلسفلية والذى جعل لكلمة أستطيقا
مـعنـى لـعلـم اجلـمال فـى مـنـتصـف الـقرن الـثـامن عـشـر وأظـهـر مـوضـوعـاته وكـشف عن أصـولـه
ومبـادئـه وسرد تاريـخـه وحــدد اسمه فى شـكل محاوالت سابـقة وقسـمه فروعاً وأبـواباً وهو ما
لم يـحدث من قبل ألن بـعض السـابق أطـلقوا رأيـهم فى اجلمـال دون أن يحددوا وسـائل البحث
نـظورات اجلـمـاليـة. أما اجلـمـال كعـلم قائم الـعلـمى فـى هـذا العـلـم أو قــواعـد حتـليل وتـفـسيـر ا
بذاته وكـعلم معـروف بهذا االسم فـأول عهدنـا به عند "بـاومجارتن" حوالـى عام١٧٥٠ حيث حدد
مـوضـوعه فى الــدراسـات الـتى تـدور حـول مـنـطق الـشـعـور واخلــيـال الـفـنى وهـو مـنـطق يـخـتـلف
اختالفاً كـلياً عن مـنطق العـلم والتفـكير الـعلمى وبـالتالى فـقد قصـد باومجارتن إلـى ربط الفنون
ـعـرفـة احلـسـيـة ومـنـذ ذلك الـتـاريخ أصـبـحت األسـتـطـيـقـا من الـكـلمـات الـتى تـعـبـر عن احلس بـا
والـوجـدان و رغم كل هــذا فـان مـوضـوع هـذا الـعـلــم (اجلـمـال والـقـبح) كـان مـطـروقـاً فى عـهـد
اليـونان أى من قبل عـصر سقراط كـأفكار مـتفرقة عـند أفالطون وأرسـطو وكزينـوقراط وفى عهد

.Cicero وشيشرون Aflatone  الرومان أيضاً مثل أفالطون
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ـثال  كـمـا كـان الـيـونـانـيـون يرون أن اإللـه يجـمـع ب اجلـمـالـيـات الـبـشـريـة الـكـامـلـة و أنه ا
ـتــكــامل الــسـامى لـإلنـســان وعــرف هـربــرت ريـد Herbert Read  اجلــمـال: بــأنه وحـدة ا
العالقات الـشكلـية ب األشيـاء التى تدركـها حواسنـا أما هيجل Hegel فكـان يرى اجلمال
John  Dewey بـأنــه ذلك اجلنى االنيس الذى نـصــادفه فى كل مكـان ولكن جــون ديـوى

عرف اجلمـال بفعــل اإلدراك و التذوق للعلم الفنى.
إذن فـتـعنى فـلسـفة اجلـمال بـنظـريات الـفالسـفة وأرائـهم فى إحسـاس اإلنسـان باجلـمال

وحكمه به وإبداعه فى الفنون اجلميلة كما تعنى بتفسير القيم اجلمالية.
ـكـونة له كـامـنـة فى الـعمل  وعـلم اجلـمـال يدرس طـبـيـعة الـشـعـور باجلـمـال والـعـناصـر ا
اذا تـبدو بعض األشـياء جمـيلة الفـنى. كما يـفكر الـناس فى عـلم اجلمال عـندما يـتسـاءلون 
وبـعـضـهـا اآلخـر غـيـر جـمـيـل أو عـمّـا إذا كـانت هـنـاك قـواعـد أسـاسـيـة البـتـكـار أو تـفـسـير

وسيقى اجليدة.  اللوحات الفنية والقصائد وا
ويقوم علماء علم اجلمال بدراسة الفنون بوجه عام كما يقارنون فنون الثقافات اخملتلفة
نهجية لها ومنذ سنوات عديدة وثقافات احلقَب اخملتلفة فى التاريخ وذلك لتنظيم معرفتنا ا
ـوضوع اآلن لـيشمل ـشكـلة احملوريـة لعـلم اجلمال وقـد اتسع ا كانت دراسـة اجلمال تُـعد ا
جوانـب أخرى مـختـلفـة من الـفنـون ويـحاول عـلمـاء علـم اجلمـال فَهْم عالقـة الـفن بأحـاسيس
ـا يـتعـلـمـونه وبـالثـقـافـات التى يـعـيـشـون فيـهـا ولـلوصـول إلى ذلك الـفـهم فـإنهم النـاس و
ـتعـلقـة بالـفنـون وباخلـبرة اجلـمالـية. كـما يـحاول ـعلـومات ا يجـمعـون ويصـنِّفـون ويفـسرون ا
ا يـساعد الناس على علماء عـلم اجلمال اكتشـاف ما إذا كانت هناك معـايير لنقـد الفنون 

تقدير مختلف أنواع الفنون حق قدرها. 
تعلقة باألعمال الفنية فإن علماء علم اجلمال يرغبون فى وإلى جانب دراسة النظريات ا
ـعـرفـتهـم لكـيـفـيـة تـصـوُّر الـفـنـان فـهم الـفـنـانـ واجلـمهـور; إذ إن فـهـمـهم لـلـفن يـتـحـسن 
وابتـكـارهم وأدائـهم وأيضـاً الـسبب الـذى يـجعـل أنشـطـة الفـنـان مـخـتلـفـة عن أعمـال غـير
الـفـنانـ كـما يـحـاولون فـهم مـا يحـدث ألحـاسيس الـنـاس عنـدمـا يجـربون الـفن. ومـوضوع
ا يتعلق باجلمال الفنى ألن اجلمال فى الفن أرفع االستاطيقا ال يتناول اجلمال الطبيعى وإ
مـكـانـة من اجلـمال الـطـبـيـعى ألنه من إبـداع الـروح وخلـق الوعى ونـتـاج احلـريـة ومـا هو من

إنتاج الروح يحمل طابعها ويكون أسمى من الطبيعة.
ويرى بروتاجوراس Brocajuras وسقراط Sokrates أن الفضيـلة هى السعادة التى ال
نـظير لـها من خالل اللـذة عن طريق الشـعور باجلـمال وهى اخليـر األقصى الذى يـسعى إليه



±∂

اإلنسان والفضـيلة هى الوسيلة التى تتحقق بـها اللذة أو السعادة كما أكدوا على ضرورة
حتكم اإلنـسان فـى لذاته احلـسيـة وأن يسـيـطر عـلى حيـاته عن طـريق تكـيفـه مع البـيئـة التى
يـعـيش فـيـهـا مع الـدعــوة إلى الـتـفـاؤل واالعـتـدال فى األخـالق وأن تـكـون احلـكـمـة هى غـايـة

اإلنسان.
ودائـماً ما يحدث اخللط بـ اجلمال و الفن فبالـرغم من قربهما من بعـضهما البعض إال
أن اجلمال يختـلف عن الفــن من جهـة األمـور احلسـيـة والوجدانية; فاجلمال يتعلق باألمور
ـشـاعـر أمــا الـفن فـهـو إمـا خـلـق أو إعـادة خـلق مـكـون مـادى الـوجـدانـيــة و األحـاسـيس وا
محسوس فى شكل لـوحة فنية أو تمثال أوقصيـدة شعرية أو عمل موسيقى ورغم عدم قدرة
س اآللـة الـتى صـنعت أو س الـنـغـمـات أو الكـلـمـات الـشعـريـة إال أنه قـادر عـلى  ـرء عـلى  ا

خلقت هذا العمل إن كان آلة موسيقية عزفت أو قلم دَون.
واألشـيـاء اجلـمـيــلـة هى تـلك الـتـى تـعـبـر مع تـفــاوت فى الـدرجـة عن الـصــورة احلـقـيـقـيـة
الـواقعـية وبـقدر درجـة التـعبـير تـكون درجـة الكـمال وهـكذا يـرى هيـدجر أن اجلمـال ليس إال

مظهراً من مظاهر جتلى احلقيقة وهذا ال يكون متحققاً إال فى العمل الفنى. 
وأعـتبـرأرسطو Aristotle الذى نـقض بعض أراء أفالطـون إذ أشاد بـاحملاكـاة وقرر إن
عيار كلى عقلى وهو يــرى أن الفن ال بد وأن يحاكى الطبيعة كما تتجلى و تظهر لكن وفقاً 

احملاكــاة وسيلــة من التطهـر من اإلنفعاالت الضارة و نوعاً من الدواء النفسى . 
وقـال أرسطـو: "إن اجلمـال يـتركـب من النـظـام فى األشيـاء الـكثـيـرة" و قال الـفـيلـسوف
ريتـشاردز  Richards الـفن اجليـد ينـظم دوافعنـا النـفسـية تنـظيـماً عـالياً فـنشـعر بـاالرتياح
عنى احلرفى لـكلمة أسـتطيقا والنشـاط" فمن الفالسفـة من عرف علم اجلمـال إعتماداً عـلى ا
ومنهم من عـرفوه إعتماداً على مفهوم اجلـمال والقيمة اجلماليـة وآخرون إعتماداً على مفهوم
الفن وتعددت اآلراء والـنظريات وتـضاربت فى بعض األحيـان ومنهم اآلخر من تـعذر عليهم
ـفـكـرين ان علم تـعـريف علـم اجلمـال بـأكثـر من كـلـمة (إن اجلـمـال هو نـفـسه) ويـرى بعض ا
عـانى الشكل صـطلحـات اجلمـالية فـيكون هـناك حتـليل  اجلمـال مجـرد دراسة للـمفاهـيم وا
ـعــاصـر ــضـمــون والــنـمـط والـذوق وفى هــذا الــصـدد يــقـول عــالم اجلــمــال الـفــرنـسـى ا وا
عـاصر): "علم اجلمال هو بحث فى (فلدمان ) Feldman فى كتابه (عـلم اجلمال الفرنسى ا
عـاصر "سـوريو": Sorio إن غاية أحكـام الـناس اجلـمالـية" ويـرى عالم اجلـمال الـفرنـسى ا
بـاد الصورية اجلوهريـة الثابتة التى ـقوالت األساسية أو ا عـلم اجلمال هى الوقوف على ا
ـنظـم". ويرى هـيـجل أن الـفن إنـتاج ـظـاهـر اجلمـالـيـة لهـذا الـكـون ا تـنـظم وفـقـاً لهـا شـتى ا
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إنسانى والتذوق بعد إنسانى واحلكم حكم إنـسانى والصور الفنية منتوجات إنسانية". وقد
انية جمعت بعد وفاته بعنوان ألقى هيجل عدة محاضرات حول هذا السياق فى اجلامعة األ
(محاضـرات حول فلسفة الفن اجلمـيل) وقال فيها "إن علم اجلمال هـو فلسفة الفن اجلميل"
وبـهـذا جـعل من مـهـام علم اجلـمـال الـتـميـيـز بـ فـنون الـصـنـعـة وفنـون اجلـمـال وجـعل علم
ـنظـور اإلنسانـى وهـو بهذا hسـتبــعـد جمــال الطبـيـعـة أو اجلمـال فلـسفة أى أدخل فـيها ا
Os- عاصر "أوزبورن فـكر ا بــدقـة أشــد جعـلـه مـنظوراً إنسانيـاً وسار فى هذا االجتاه ا

born" فى كتابه (نظرية اجلمال) حيث hعتبر علم اجلمال فرعاً من فلسفة النقد.

ـــانـــويل كـــانط Immanuel Kant (1804-1724) هـــو فن والـــفن اجلـــمـــيل فى رأى إ
ـوهبة مـلكة فـطرية الـعبـقرية والـعبقـرية هى موهـبة (أو هـبة طبـيعيـة) تمنح الـقاعـدة للفن وا
خاصة بـالفنان وتنتمى بذاتهـا إلى الطبيعة; ومن ثم فإن العبـقرية هى استعداد عقلى فطرى
تقـوم من خاللـهـا الطـبـيـعة بـإعـطاء الـقـاعـدة أو القـانـون لـلفن. ويـخـلص "كـانط" إلى ضرورة
احتـاد الـذوق والـعـبـقريـة فى الـعـمل الـفـنى مـادام من الـضـرورى أن يـتـوافر كل مـن "احلكم
واخمليـلـة" فى الفن فـالـفنـان العـبـقرى يـحتـاج إلى مـلكـات أربع هى: اخمليـلـة والفـهم والروح

والذوق.
ـوهبة الـفنية ال تـنفصل عن كمـا يرى الفـيلسـوف االيطالى "بـندتو كـروتشة" Croce أن ا
وسائل التـعبيـر التى يـتعامل بـها الفـنان ويؤكـد كروتشـة أن كل إنسان لـديه حدس يسـتطيع

ط من تلك األصوات. وسيقى إال  أن يعبر عنه بالكلمات أو األصوات أو األلوان وما ا
ـشـكالت وهـنــاك تـيـارين رئـيـسـيـ عـلى مـدى تــاريخ عـلم اجلـمـال : األول تـيـار يـدرس ا
اجلمالية مـعزولة عن اإلنسان والثانى تيار يدرسـها فى عالقتها باإلنسان . ويجب أن ندرك
ا سبق التالزم بـ اجلمال والفن فال تـصور للجـمال بال فن وال تصور لـلفن بال جمال ;

لذا فالفن هو وسيلة اإلنسان للتعبير عن اجلمال.
ويرى جـورج سـانتـايـانا George Santayana إن عقل اإلنـسـان ونفـسه مـجرد صـرخة
إنـشاد فـى عالم مـادى بحت ال يـعـرف الرحـمة والـوجـدان نفـسه ليس إال قـوس قـزح تنـبعث

تذوق. منه أشعة جميلة زاهية لذا فهو يرى أن احلكمة أن يقوم اإلنسان بدور الناقد ا
والفن هـو إبداع فردى تظـهر فيه العـبقرية وتـزدهر وال تعرف القـيود بل تتـجاوز القواعد
والنظم البـتكاراجلديد كما أنه نشـاط إنسانى يحتاج إلى موهبـة ومهارة وترجع قيمة العمل
تـلقى من لذة نـفسيـة واستمـتاع جمـالى ينم عن إستـيفاء شروط ـقدار ما يشـعر به ا الفنى 
البـناء الـسليـم ومضمـون عظـيم الثـراء يخـضع لتـنظـيم وانسـجام دقـيق ال يوجـد فيه عـناصر
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تلـقى والبد أن يكـون للفن هـدف إنسانى أى زائـدة قد تضـعف مضمـونه أو تشتت تـفكيـر ا
. يكـون االبتـكار الفـنى مشحـوناً بالـقيم الـتى تعطى لـلشىء وزنـاً ثقافـياً واجتـماعيـاً وأخالقياً
كما أن الفن والفكر توأمان ألن الفن احلقيقى يحتوى على فكرة يسعى مؤلفها لتحقيقها عن
طـريق وسيـلة مـادية مـثل احلجـر الذى يتـحول إلى تـمثـال أو الكـلمـات التى تـتحـول إلى شعر
وسـيقى سيـمفـونية أو أوبـرا ونظراً لـوجود الفـكر فى عمـلية وقد يـكون أنـغأما يـغزل منـها ا
اإلبداع الـفنى فال بـد أن يكـون الفنـان واعيـاً ومسيـطراً عـلى عمـلية اإلبـداع وليس كـما يرى
ـبدع بـحـيث يفـقد الـبعض بـأن عـملـية اإلبـداع الـفنى تـتم فى حـالة ال شـعوريـة لـدى الفـنان ا

سيطرته على نفسه ويكون خاضعاً لقوى خارجية تقوده لبلوغ العمل الفنى.
وظاهـرة شيوع الفن وانتشاره هى التى جـعلت بعض الفالسفة والعـلماء يعتبرونه أحدى
الــعـمـومــيـات األسـاســيـة فى الــثـقـافــة اإلنـسـانــيـة كـكـل وهـنـاك من عــلـمـاء االنــثـروبـولــوجـيـا
يل (Anthropology عـلم اإلنسـان) والـثقـافـــة من يذهـبـــون إلى حد الـقـول أن اإلنسـان 
بطـبـيعـته إلى الـتعـبـير عن إحـسـاسه باجلـمـال وهذا يـعنى أن الـتـعبـيـر اجلمـالى هـو خاصـية
أساسية من خصائص اإلنسان وإن كانت أسالـيب هذا التعبير وأشكاله تختلف من مجتمع

إلى آخر; ألن الثقافة هى التى حتدد تلك األساليب فى نهاية األمر.
ويقوم اليونانيون بتعريف الفن بأنه كل نشاط صناعى نافع بصفة عامة ولم يقتصر على
هـنية كالـنجارة و الـبناء و احلدادة ,رغم وسيـقى بل شمل الصنـاعات ا الشـعر و النـحت و ا
أن فى نفس الـفتـرة كان أرسطـو يرى الفن بـأنه تقـليد (مـحاكاة) ,ولـكن فى العـصر احلديث
فنـرى جون سـتيـوارت مل يـعرف الـفن بأنـه السـعى وراء الكـمال فى اآلداء  ,أمـا عنـد ماثـيو

أرنولد فهوالصناعة التى ال تشوبها شائبة.
 وقد حرص إرنست كاسير Ernest Cassier على فهم الفن بوصفه نشاطاً حضارياً ال
يقتـصر عـلى محاكـاة الواقع بل يـقوم على تـمثـيل الواقع فى صورة مـركزة فـالفن ليس من
نتاج الـطبيعـة وأيضاً ليس محـاكاة لها بل يـتمثل فى العمل الـفنى بعض األشكـال الفنية عن
يـزاً عن كل ما ـاذج يتجـلى فيـها الـطابع الـشخـصى الذى يـجىء  طـريق إبداع مـجمـوعة 
عداه فـهـو من صـنع وابتـكـار اإلنـسان حـتى حـيـنمـا يـنـسخ الطـبـيـعة فـهـو يـعيـد بـنـاءها وفق
مخـطط إنسانى لذا هو نتاج إنسـانى محدد الغايات والوسائل وبـالتالى فهو يخاطب حواس

اإلنسان.
وبالتـالى فالعملية اإلبداعـية هى نتاج العقل والفـكر الواعى ووليدة اإلرادة اإلنسانية وأن
العـمل اإلبداعى عـمل بـارع واع يتـحقق من خالل إنـسـان امتـلك زمام نـفســه وإرادتـه كـما
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يـؤكــد إرنـســت فيـشــــر Ernest Fischer  أن الـعمـل الفـنى بالـنسـبـة للـفنـان عمـلـية عـقلـية
واعـيـة وليس مـجرد إنـفعـال أو إلهـام وهو عـمل يـنتـهى بخـلق صورة جـديدة لـلواقع.فـاإلبداع
الـفـنى إذن هـو نـتـاج فـكـرى ال يـرى الـنور إال بـعـد تـدخل الـعـقل الـبـشـرى وخـضـوعه لـلـتأمل

واإلرادة والتصميم.
ورغم كل هذا اجملـهود الشاق أثناء عملـية اإلبداع الفنى وخضوع العمـل الفنى للعمليات
الشـعورية واإلرادية وأيـضاً الدراسـة والتفكـير الشاق إال أن كـثيراً من الفـناني ال يـتحدثوا
 Beoudoinأو يذكروا تلك الصـعوبات التى تـواجههم أثناء عـملية اإلبداع كـما يؤكد بودان
فى كـتابه (التـحليل الـنفسى لـلفن) بأن الـفن انفجـار ال شعورى حتـدث فى احلياة الـشعورية
ثابة إعالء أو إسقاط لالشعور وهذا تلك الرغبات التى لم ينجح فى كبتها ; وبالتالى فالفن 
ا لدى بعض األفراد استعداد لتحويل ذلك اإلعالء اإلعالء ليس فى حد ذاته ظاهرة فنيـة وإ

إلى إبداع. 
وهـنـاك رأى شـائع فى الـدراسـات الـفلـسـفـيـة والـنـقـدية يـرى أن هـدف الـفـنـان هـو إنـتاج
ـفهـوم بـحـيث شىءمـا يـتـسم (بـاجلـمـال) ولـكن عـبـر تـاريخ الـفـن عن إجتـاه مـعـاكس لـهـذا ا
ارتبطت أحـياناً بعض األعمال الفنية اجلمالـية بأشياء قد تبدو فى وقتها قـبيحة ولكنها فعلياً
كن أن يـقدم لنـا إشبـاعات داخـليـة أخرى مثل أعـماالً فـنيـة جمـالية رائـعة وبـالتـالى فالـفن 

شاعر والبهجة. إثارة االهتمام وإيقاظ ا
ــؤرخ هـربــرت ريـد : "أن الــفن مـحــاولـة إلبـتــكـار أشــكـال سـارة تــقـوم بــإشـبـاع ويـرى ا
إحـساسنا باجلمـال ويحدث ذلك اإلشباع عـندما نكـون قادرين عـلى تــذوق الوحدة والتآلف

ب العالقات الشكلية بإدراكاتنا احلسية".
ـزدهـرة فى هذه كـمـا اختـلف مـفـهوم اجلـمـال من حـضـارة إلى أخرى وعـبـرت الـفنـون ا
اذج ومـثل متبـاينـة للجـمال. فـاإلغريق القـدماء مـثالً قد تمـثلـوا اجلمال فى احلضـارات عن 
اذج اجلـمال وعبـروا عنـها فى الصـورة اإلنسـانيـة أما فى الـعصـر البـيزنـطى فقـد تمـثلـوا 
الصور التى تسمـو على السمات اإلنسانية وتعبر عن سـمات األلوهية واتخذت الفنون لديهم
ـنـافى للـحيـاة الواقـعيـة أما الـفن فى احلـضارة اإلسالمـية قـد عبّـر عن قيم طابع الـتجـريد ا
جمـالـيـة مسـتـمـدة من األشـكال الـهـنـدسـية واأللـوان فـكـان تعـبـيـراً عن روح جـديدة وعـقـلـية

فلسفية لها طابعها اخلاص على ما نرى فى الفنــون اإلسـالمية اخملتلفة.
ـاذج فنـية  ويـقـوم اجلمـال بشـكل غـير مـبـاشر بـوظـيفـة تـربويـة من خالل مـا يقـدمه من 
جـمالية يريـد بها تهذيب الـنفوس وتربـية الطباع كـما يقوم بوظـيفة تنفـيسية وتطـهيرية ح
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تلقى وينسيه ما يلقى عليه من أعباء حياتية أو يساهم فى حل تناقضاته يخفف من أعباء ا
الشـعـورية. اجلـمال قـيـمة من الـقيم الـتى يـتصف بـهـا الشىء اجلـميل وتـشـكل سمـة له ح
تـعـة ويتـعلق األمـر فـيه باجلـمال احملض ينـتج عـنه إحسـاس بالـلـذة واالرتيـاح أو الرضـا وا
الــذى نـزهه الـفــيـلـسـوف كــانط عن كل غـرض أو مــنـفـعــة  وتـلـعب احلــواس دوراً مـهـمـاً فى

إدراكه.
 ويـقـول كانط : "ال تـوجد قـاعدة مـوضـوعيـة يحـدد بهـا الذوق مـا هـو جمـيل استـناداً إلى
صـدر هو حـكم جمـالى أى مبـدأه احملدد هـو شعور تـصور ألن كل حـكم صادر عن هـذا ا
ـوضـوع. ومن الـعـبث الـبحـث عن مـبدأ لـلـذوق يـوضح بـواسـطـة تـصورات الـذات ال تـصـور ا
عيار الكلى للجميل ألن ما نبحث عنه نحن حينئذ أمر مستحيل ومناقض فى ذاته". معينة ا
نـفـعة واعـتـبروا أن األشـيـاء الـنافـعـة جمـيـلـة فى ح إعـتـبر ومـنهــم من رأى أن اجلـمـال بـا
قـعـد قد يـكون ـفيـد و الـنافع جـمـيالً فمـثالً إن ا آخـرون أنه لـيس من الضـرورى أن يـكون ا
مـريـحـاً ومفـيـداً دون أن يـكون جـمـيالً وأن الرغـبـة الـتى تنـشـأ عن احلـاجة تـنـفى كل شـعور
ــفــيــدة لـلـحـيــاة يـجـعــلــنــا نــغــفـل جـمـالى وإن السـعى إلـى حتقـيق غـايـة من الـغــايــات ا

الصــفــة اجلـمـالــيـة فـى هـــذه الغاية.
أمـا شـيـلر Schiller وكـروتـشـة فالسـفـة الفن فى الـعـصـر احلـديث يعـرفـون اجلـمـال بأنه
"القدرة عـلى ترجمـة ما فى الـنفس."بيـنمـا كانط يرى أن اجلـمال "حـالة من الوجـد تمتع دون

غاية ودون مفهومات".
حيث يـصـف كـانط اجلـمـال ومن بـعــده آرثــر شوبـنـهــور Arthur Schopenhaue بأن
اجلـمـال صفـة لـلـشىء الـذى يبـعث الـلـذة فى أنـفسـنـا بـصرف الـنـظـر عن مـنفـعـته أو فـائدته
ويـشيع لونـاً من السعادة اخلـالصة ويـؤكد شوبنـهور أيضـاً أن حقيقـة الشعـور باجلمال هى

بدأ العلة. عرفة اخلاضعة  حالة التأمل اخلالص مع القضاء على كل نوع من ا
أما الفيلسـوف هيجل فقد اعتبر اجلمـال هو التجلى احملسوس للفكرة وقد أكد فى ذلك على
ادية ألن اجلـمال الفـنى أسمى من اجلمال أهمـية إضفـاء اخلصوصيـة اإلنسانـية على األشـياء ا
ادة. وأصـبـحت مـسألـة إيـجاد الـطبـيـعى باعـتـبـاره انعـكـاساً لـلـروح والروح عـنـده أسـمى من ا
ـشاعر واألحاسيس الباطـنية التى لها دور مهم كن لكون ا مقاييس نهائـية ومطلقة شيـئاً غير 
فى إدراك اجلـمال لـيـست مشـتركـة وال مـحط إتفـاق بـ البـشر ويـزيـد األمر صـعوبـة انـتمـاؤها
لـلعـوالم الداخـليـة اجملـهولـة لدى اإلنـسان. كل ذلـك ال يتـيح إصدار أحـكام مـوضـوعيـة كلـما تـعلق

األمر بتقييم اإلنتاجات اجلمالية التى ال تنتظم وفق قواعد محددة وصارمة. 
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ويـرى شـلنج  Chiling أن التـفـرقـة ب الـفـنون تـقـوم عـلى أساس مـادتـهـا وليس صـورتـها
وسيقى والرسم والنحت وفنون اخلطابة وهى النثر ويقسم الفنون إلى فنون تشكيـلية هى ا
نـبـــع األصـلى للـفنـون مع وجـود العـبقـرية والشـعر ويـؤكـد شلـنج على أن األسـطـورة هى ا
الـتى تـقـوم بـعـمـلـيـة اإلبــداع الـفـنى بـيـنـمـا الـوحى واإللـهـام يــأتى من عـالم مـثـالى هـو عـالم

األسطورة أو القصة أو الواقع بوصفه جتلياً للمطلق.
 وتتم عـمليـة تقيـيم العـمل الفنى من خـالل الناقـد الذى البد أن يـكون مـحايداً فـنياً وعن
سؤلية هامة إلستنارة الرأى العام وعدم طريقه يضئ العمل الفنى للجمهـور ويقوم الناقد 
تـلق بـالتـغيـيب الثـقافى وأيـضاً تقـييم الـعمل الـفنى واحلـكم علـيه جمـالياً ; إصابـة جمـوع ا
وبـالتـالى يكـون الهـدف من النـقد االرتـقاء بـالذوق الـفنى الـعام لـلجـمهـور وتنـميـة ملـكة الذوق

لديهم.
 غـير أن صـعـوبة االتـفـاق حـول إدراك اجلمـال تـعود إلـى مجـمـوعة من الـعـوامل الـتى قد

تتحدد على أساسها خصوصية اإلدراك ومن هذه العوامل ما يلى : 
وروث الـثقافى واحلضارى لدى الـفرد وما له من دور فى توجيه الـوعى الثقافى والفنى ا
لإلنـسـان وأيـضـاً طـبـيـعـة الـتـربـيـة الـتى يـخـضع لـهـا الـذوق واإلحـسـاس. كـمـا أن الـقـدرات
ارسـها فى لـكات الـتى يـكتـسـبهـا اإلنـسان ويـنمـيـها عن طـريق مـختـلف األنـشطـة التـى  وا

حياته.
ـتـعـلق ويـتـدخل فـى إدراك اجلـمـال اجلـانب الـسـيـكـولـوجى (Psycology عـلم الــنـفس) ا
ـعرفى سـتوى ا يـول بـاإلضافـة إلى ا ـشاعـر البـاطنـية لـلفـرد الـتى تعـكسـها الـنزعـات وا بـا
ـعتـقـدات والـقـيم الـتى حتـيط بـاإلدراك كـمـا أن اإلسـتـعـدادات والـتاريخ والـثـقـافى لـلـفـرد وا

الشخصى للفرد له أثر كبير فى عملية اإلدراك.
ونحن نـرى أن هناك مقاييس نسـبية لكل أمة من حيث خصـائص اجلمال وسماته فمثالً
قـترن بالـهدوء والتـناســق وسـيطر عـليهـم مـفهوم كان اإلغريـق يرون اجلمـال فى الشبـاب ا
االنـسـجــام والـتـنـاغــم كـمـثل أعـلـى لـلـجــمــال وكـان الـرومـان يـرون اجلـمـال فى الـضـخـامـة

والنظـام والروعة والبــأس بينمـا فى عصر النهضة كانت األلوان سر اجلمال. 
 ويـجب أن ندرك أن عالم األسـتطيـقا ال ينـبغى له الـنظر فى أسـاليب اإلنتـاج الفنـى بـل
ينـصـرف إهـتــمـامـه إلى البحـث فى الـتــذوق الفـنى وفـى هــــذا تختلف فلـسفة اجلمال أو
ـا تبـحث فى األسـتـطـيـقـا عن فـلسـفـة الـفن ألنـهـا ال تـتدخـل فى تفـصـيالت عـمل الـفـنـان وإ

اإلحساس الفنى أو اإلحساس اجلمالى عند اإلنسان وعند الفنان.
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واجلمـال فضالً عن ذلك ظـاهرة نـدركهـا فى الطـبيعـة ولكن اجلـمال الـطبـيعى ال يـكتسب
دربـة فـاجلـمـال الـذى ندركه فـى الطـبـيـعـة هو قيـمـة أسـتـطـيقـيـة إال من خالل عـ الـفـنـان ا
اجلمـال الذى يظـهر للعـ العادية مـثله مثل احلقـيقة الـتى تظهر لـنا فى اإلدراك العادى عن
ـوجودات الـطـبيـعـية ولـكن الـنظـرة العـلـميـة سـرعان مـا تـغيـر من هـذا اإلدراك فتـظـهر لـنا ا
حـقـيقـة أخرى تـقوم عـلى الـتفـسيـر الـعلـمى. ويتـضح لـنا أيـضاً أن الـفن هـو وسيـلة اإلنـسان
قاييس التى تهدف للتعبير عن اجلمال كما أن شـرط تقدير اجلمال هو الرجوع إلى القيم وا

شكلة فى فلسفة اجلمال.  إلى حتديدها وبعبارة أخرى أصبح البحث فى الفن هو لُب ا
وإذا وجدنا كثرة فى الـنظريات الفلسفية التى تفـسر اجلمال عند كل فيلســوف ووجدنــا
ـتـواليـة فـهـذا شىء طـبـيعى اختالفـــاً بـيـنـنــا وبيــن الـحـضــارات اإلنـسـانـيـة والـعــصـــور ا
ثل جوهر كل نظور الـذى يتبنـاه كل مفكر والتـوجه الفلسفى األسـاسى الذى  ناشىء من ا
ـؤثرة فى فلـسفـة وهى فلـسفـات تتـعـــدد تـبـعاً الخـتالف العـوامــــل الفـكريـــة واحلضـارية ا

ذاهب الفلسفية.  تكوين ا
وسيقى بالفنون األخرى وذلك من خالل وسيقى وجمالياتها وعالقة ا  وسنتناول مفهوم ا
بـعض اآلراء الفـلسـفيـة فى هذا الـصدد حـيث عنى الـفالسفـة والنـقاد فى فـلسـفاتـهم اجلمـالية
بـالبحث فى جـماليات الـفنون مـحاول الوصـول إلى حدود كل منـها فى التعـبير وفى الـتأثير
ـوسـيـقى فى حـيـاتـنـا وأثـرهـا الـبـنـاء فـى بـناء ـان بـضـرورة وأهـمـيـة ا وذلك من مـنـطـلق اإل
اجملتمعات فى كـافة مراحلها مع الفنون األخرى فى التـعبير عن الواقع الذى يعيشه اإلنسان
ا يكون له أثر فعال عـلى الصعيد النفسى وعلى حياة اإلنسان اليومية; بأفراحه وأطراحه. 

وسيقية دوراً إجتماعياً مهماً يجب علينا تفعيله.  وبالتالى جند أن للثقافة ا
واخلالصـة إن الـعـمـلـيـة اإلبداعـيـة تـتـكـون من ثالثـة أطـراف هى : الـفـنـان والـعـمل الـفنى
تلقى (اجلمهور) واألسس اجلمالية مـشتركة فى العناصر الثالثة وعلم اجلمال هو العلم وا
الذى يـقـوم بتـحلـيل األسس اجلـمالـيـة لدى األطـراف الثـالثة كـما أن عـلم اجلـمال ال يـفرض
قيماً جـمالية معيـنة على األعمال اإلبداعـية بل يستنـبط تلك اجلماليات بـعد التحليل وذلك ألن

لكل عصر قيمه ومعاييره اخلاصة.
Music : وسيقى وسيقى : ا ا

ة قدم اإلنـسان عرفتـها جميع الشـعوب منذ عـصور التاريخ الـسحيقة وسيـقى قد إن ا
وما قبل التاريخ فهى من مستلزمات احلـياة الفردية واالجتماعـية ال يكـاد يخلو منها زمـان
ـوسيـقى تـلطف أو مكـان. وقـــد أجمـعــت الـــدراســات الـنـفسـية فى كـل العـصور عـلى أن ا
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ـشـاعـر وتـرهف األحـاسـيس وتـسـمو بـالـنـفـوس وتـبـعث فـيـهـا النـشـوة والـبـسـمـة. وبـالـتالى ا
عروف لديـنا اآلن بل كان يعنى ـعنى ا فاإلنسان البـدائى قد عرف الفن أيـضاً ولكن ليس با
الـصنـاعـة أى تـغيـيـر حـالـة الشىء اخلـام لـيـكون مُـفـيـداً ونـافعـاً; أى أن الـضـرورة كانت هى
الدافع وراء هذه االكتـشافات التى رغم بدائيتها إال أنـها كانت خطوة فى االجتاه الصحيح
ولذا كان الفن وثـيق الصلة بـالعمل فى ذلك الوقت. كمـا كان القدماء يـؤمنون بالتـأثير القوى
للمـوسيقى فى النـفس عن باقى الفـنون األخرى ويتـضح ذلك من خالل العديـد من األساطير
ـوسـيـقى وكـأنـهـا قـوى خـارقـة من شـأنـهـا الـتـأثـيـر عـلى عـنـاصـر والـقـصص الـتـى صـورت ا

الطبيعة وعلى دوافع اإلنسان الداخلية.
وسـيقى فى ركب احلضارة الـعربية حتى وكان للعـرب دوراً ريادياً فى تطـور هذا الفن ا
بلغ ذروة مجده. وإذا ما تـطلعنا إلى هـذا التطور فإننـا نذهل لضخامـة وقيمة اإلبداع الذى
ــوسيقـيـة كــما اهتم وسـيقـى واآلالت ا أظهره الـعرب فى هـذا اجملال من إتقـان للـسلـــم ا
ـوسيقى ونـظروا إلى هـذه الصـناعة نـظرة إجالل واحـترام وحظى العـرب اهتمـاماً كـامالً با
ـهتـمـون بـهـا بـكل عنـايـة وتـقـديـر. حيـث شغف بـهـا اخلـلـفـاء واألمراء والـقـضـاة والـفالسـفة ا

والعلماء وأعطوها حقها من الرعاية والتقدير .
وسيقى الفن الثالث من فنون العلوم الرياضية األربع التى تقسم وكان العرب يعتبرون ا

وسيقى والفلك. إلى : الهندسة واحلساب وا
ـوسـيـقى فـيقـول : أنـهـا عـلم ريـاضى نـبحـث فيه عن ويـعـرف ابن سـينـا (٩٨٠-١٠٣٧) ا
وسيقية تخللة بـينها والتى تعرف باألبعاد ا سافات ا النغمات من حيث تآلـفها وتنافرها وا
وسـيقى يكون من خالل الغوص فى أحوال النغم وهـو ما يعرف بالتأليف أما والبحث فى ا

استنباط األزمنة ب تلك النغمات فيعرف باإليقاع.
ـوسـيقـيـة الـبدائـيـة لكى ـوسـيـقى منـذ الـقدم بـالـغـناء ثم بـاخـتـراع بعض اآلالت ا وقـد بدأت ا
ـعابـد مع الطـقوس الفـرعونـية واإلغـريقيـة وبعـدها الـكنائس تـصاحب الـغناء والـرقص ثم دخلت ا
وسيقى هى الـوسيلة الـرئيسية لـلعبادة والـربط ب اآللهة والـبشر ونشر ـسيحيـة حيث تعتبـر ا ا
ـة فضالً عن ذلك فـقد اسـتخـدمت أيضاً فى الـتعالـيم والقـوان والـفضـيلة فـى احلضارات الـقد

شاعر ودفع للحركة البشرية وتنظيمها. احلروب كوسيلة توحيد للمشاعر وشحن ا
وسيقى بـاإليطالية Musica وبالفرنسية Musique واإلجنليزية Music وهى كلمــة وا
تـأتــى مـن الـيـونـانـيــة  mousike واشـتـقــت مـن لـفــظ Muse ويـقـصـد بـهـا ربـات الـفـنـون

ة وهن :  التسع كما تروى األساطير اليونانية القد



≤¥

وسيـقى وتيربـسيخورى  Terpsichore ربة الـرقص وبوليـمنيا يوتيربى Euterpe ربـة ا
Taliaربة الشعر احلماسى وتاليا Calliope  ربة الشعـر الغنائى وكاليوبى Polyhymnia

ربـة الـكـومـيـديـا وأورانـيا  Urania ربـة الـفلك ومـيـلـبـوم  Melpomeneربـة الـتـراجـيـديـــا
ــراثـى وكليــــو Clio ربــة التـاريــخ ويقــال إن ابولـلـــو وايراتو Erato ربة الباكيــــات وا
Appollo إله الفنون اجلميلة كان رئيسـاً لهن. واستخدمت الكلمة على أنها تعنى الفنون أو

العلوم فى ذاك الوقت. 
Later, in Rome, ars musica embraced poetry as well as instrument- 
ـوسـيـقى فى تـعـريـفـهـا الـبـسـيط هى فن جتـمـيع الـنـغم ويـرى الـبعض oriented music. وا

وسـيـقى إنـتـظـام فى األصوات كـمـا أن الـفن الـتـشـكيـلى يـعـد إنـتـظام فى تـعـريـفـا آخـر أن ا
عناها الدقيق كما نعرفها وسيقى  وسيقى عند اليوناني كان يطلق على ا النسب. ولفظ ا
ناهج التعـليمية كالقراءة والكتـابة والرسم والشعر والرياضيات اليوم وأيـضاً كان يشمل ا

ا لها من تأثير قوى على اجملتمع. وسيقى بحذر شديد  كما كانت تراقب ا
اً وظل يستخدمها عبر وسيقى هى أحـد الفنون التعبيرية التى استخدمـها اإلنسان قد كما أن ا
مـسيـرة حيـاته ليـعبـر بـها عن أمـور كثـيرة يـرى أنهـا ضـرورية لـنفـسه ولغـيره فـاسـتعـملـها الـناس فى
وقف أفراحـهم وأطراحهم وحروبـهم وإنتصـاراتهم كل ذلك بأسـاليب وطرق مخـتلفـة توظف حسب ا
فهى لـغـة إنسـانـية لـهـا العـديـد من الوظـائـــف الـبيـولـوجيـــــة والـسيـكـولوجـيـــــة واالجتـمـاعيــــة -وقد
وســيقـــى استعملت - وإذا كانـــت ا اعتمـدنا على تلك الوظائف وجعلـناها محور حتليل أفالم شاهـ
فى األمور البسيطـة فهى أولى أن تمتزج مع باقى الـفنون باعتبـار أن النغمة لهـا تأثير على اإلنسان
وسيقى لغة سريـعة النفاذ إلى الوجدان والعواطف ألنـها تمنحه دفعة شعـورية غير طبيعيـة حيث إن ا
وسيـقى حيث ارتبطت ولها قوة تـعبيـرية تصل إلى أعـماق النـفس ومن هنا وجد الـفنان أهـمية هـذه ا
وسـيقـى بالـشعـر والفن الـتشـكـيلى مـنذ فـترة طـويـلة من الـزمن وأخيـراً ارتبـطت بـفن السـينـما مـنذ ا
وسـيقى من أهم ركـائز أى عمل وسـيقى يـشعر بـأن ا نهـايات الـقرن التـاسع عشـر ومن يتـعمق فى ا

وحى . وسيقى من أقوى وسائل التعبير ا فنى. فا
ـوسـيقى نـظـام يفـرض نـفسه عـلـينـا بـعذوبـة فـبهـا نـستـطـيع التـعـبيـر عن مـشاعـرنا  إن ا
وسـيقى تـتـميـز عن سائـر الـفنـون بأنـها ال ـتذوق لـها أيـضـاً وا اإلنسـانيـة ونـرتقى بـها وبـا
تصـور أو تقلد فـبينمـا جند الرسم فـناً تصويـرياً والنحت له صـلة بتصـوير الواقع اخلارجى
وسـيقى ال تـقلـد وال تمـثل شيـئاً وهى ـثل الواقع عن طـريق الرمـوز اللـغـوية فـإن ا واألدب 

ط فنى مستقل بذاته. فى هذا 
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وسـيقى أحد احملـركات الـرئيسـية الـسامـية للـبشـر وهى الصدق وقـد اعتبـر أفالطون الـفن ا
واحلقـيقة الـتى توجد مـنذ بـدء اخلليـقة ومن خاللـها عرف الـعالم الـنظام وحتـقق له التوازن ;
ـوسيقى قد خـدمت البشريـة فى حتقيق الـتوحيد ب نـطلق األفالطونى جند أن ا ومن هذا ا
أحـاسيـس البـشـر ومـختـلف عـنـاصر احلـيـاة فى اجملـتمع الـواحـد وبـ اجملتـمـعـات اخملتـلـفة
وتمـكنت من التـعبيـر عن الفرد وعن اجلـماعة فى تـنسيق ووحـدة وهو يوصى فى جـمهوريته

داخل األساسية فى التربية. وسيقى كأحد ا األفالطونية بالعناية با
 كمـا جند أفالطون يـربط الفن واألخالق بـرباط وثيق تـقوم فـيه األخالق بالدور الـرئيسى
The Moralistic Concept of Art) فــهـو يـعــتـبــر مـؤسس الــتـصــور األخالقى فى الـفن)
وذلك رغم وجود من سبقـوه فى هذا اجملال إال أن النظرية قد اكـتملت على يديه أيضاً يرى
أن اإليقـاع واالنـسـجام يـتـغـلغالن فى أعـمـاق الـنفـس ويسـتـحـوذان علـيـهـا تمـامـاً فـيضـفـيان

توافقاً على الروح والبدن.
ـوسـيـقـى عـدد ونـغم وبـالـتـالى فــاألعـداد لـديـهم هى مـبـادىء  ويـرى الـفــيـثـاغـوريـون أن ا
وسيقـية وإختالفها يتوقف األشـياء جميعاً وأصول طـبائعها كما أدركـوا أن تنوع األحلان ا
ــوســـيــقــيـــة فــاســـتــنــتـــجــوا أن الـــتــوافق أو اإلنـــســجــام عـــلى أطــوال األوتـــار فى اآلالت ا
وسيقى Harmony تقوم بـتحديده نـسب رياضيـة تنتج عن أطوال األوتـار كما تعـ طبقة ا
ـوسيقى هى لغة البـشر عامة لذا فهى حتـتل مكان الصدارة ب ا أن ا وسيقى. و الـلحن ا
الفنـون جمـيعاً فى الـتأثيـر فى النفس اإلنـسانـية وهو مـا ال يتوافـر لفن آخر ومن هـنا كانت
سـتمع ثـاليـة الـتى تنـقل جتارب الـفنـان الـشعـورية تـواً إلى حس ا وسـيـقى هى الوسـيلـة ا ا
أكـثـر مـنــهـا فى بـاقى الـفـنـون مــثل الـتـصـويـر واألدب والـنــحت والـعـمـارة ومـا أوفى وصف
ـعنى حـ يقـول "تنفـذ الكـلمات إلى اإلنـسان عن طـريق عقله ثم ال الـفيلـسوف نـيتشـة لهذا ا
تلـبث أن تمـلك عليه حـسه غيـر أن اتساع الـشقـة ب العـقل واحلس قد تـعجز مـعه الكـلمات
ـوسـيـقى إذ هى ال واسـطة بـيـنـها أحـيـانـاً عن أن تمـلك اإلفـصـاح. وعـلى الـعكس من هـذا ا
ـوسيـقى هى لغـة العـالم الـوحيدة وبـ احلس فهى تـنفـذ إليه مـباشـرة دون وساطـة العـقل.فا

التى يستوى العالم فى إدراكها مهما إختلفت مشاربهم وأجناسهم وعقائدهم وأفكارهم".
ـوســيـقى رغم وجـود كـمــا يـتـســاوى جـمـيع الــنـاس مـهــمـا اخـتــلـفت أعـمــارهم فى حب ا
الـكثيـرين الذين ال يـدركوا حلبـها سبـباً فـقد يجـد منـهم فيهـا الشـعور باحلـرية واإلنطالق أو
الـقدرة عـلى االبـتـكار واالسـتـمتـاع وقـد يـجد الـبـعض فيـهـا هـواية ال تـشـغلـهم عن أعـمـالهم
ـوسـيـقى تـغـمـرنـا بـشـعـور من الـراحة الـيـومـية ويـنـفـعـلـون مـعـهـا بـشـكل فـطـرى. وذلك ألن ا
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ـركـزى الـذى يحـكم حـركات اجلـسديـة والـنفـسـية عـن طريق الـتـأثيـر فى جـهـازنا الـعـصبى ا
عضالتـنا ووظـائف أعـضائـنا الـداخلـيـة إلى جانب اجلـهاز الـعصـبى الـشخـصى الذى يـنظم
ادى جلمـيع انفعاالتنا الشعورية . فقد أثبتت التجارب أن افرازاتنا الباطنة وهى األساس ا
باشـر ال على وظائـفنا الـعضوية مـثل الدورة الـدموية والهـضم واإلحساس للصـوت تأثيـره ا

باجلوع والظمأ فحسب بل وعلى تركيبنا السيكولوجى مثل مشاعر اللذة واأللم.
سـتمع بل هى أحد العوامل التى تؤدى دوراً خالقاً وسيقى ال تـقف عند حد إمتاع ا  وا
ـوسـيــقى هى الـفن الـذى يُـمـثل عـنـصـر الـتـحـول فـى تـطـورنـا االجـتـمـاعى والـتـربـوى لـذا فـا
وسيقى هى أكـبر الفنون الوجدانى فى تطور اإلنـسان عبر الـعصور واحلضارات. كـما أن ا
جترداً عن األهداف العمـلية ألن وسيلتها فى التأثيـر على النفس اإلنسانية ال تخدم أغراضاً
خـارجة عن نـطاق الـفن. فهى تـختـلف عن باقى الـفنـون فلـيس شأنـها مـثالً شأن فن الـعمارة
الذى يسـتخدم البـناء ويفـيد فى حتقـيق أغراض أخرى غـير مجـرد أحداث البـهجة اجلـمالية.
كذلك احلال بالـنسبة للكـلمة وسيلـة الشعر التى قد تـستخدم فى غرض آخـر غير مجرد خلق
الصور الفـنية وكـذلك احلال فيمـا يتعـلق بالتصـوير ح يـكون موجهـاً إلى حتقيق مـنفعة أو

نقل معلومات معينة.
 فالـفنـون احلديثـة على أنـواعهـا كافـة تتـجه اليـوم إلى حتقـيق القـيم الفـنيـة بخـلق الصور
الـفنيـة التى تـنظم الكـيفـيات احلسـية من أصـوات وأشكال وألـوان تنـظيمــاً ترتـاح له النفـس

ويراه الـذوق اإلنسانى عنـد إعجابـه بتأثيـر الفنــون اجلميلة.
عـاصرة الـتى أصـبحت فى وتتـضح هـذه النـظـرة احلديـثـة فى فنـون النـحت والـتصـويـر ا
بـعض االجتاهات لغة من اخلـطوط واألشكال واأللوان تـخاطب ذوق اإلنسان أكثـر منها نقالً

وتصويراً حلقيقة خارجية.
وسـيـقى عنـد احلكـيم الـصيـنى كونـفوشـيوس (479-551 ق.م) باألخالق حيث وترتـبط ا
اعتبرها خـير وسيلة لعالج فساد األخالق والعادات فـقد كان يعزف على الناى وكان شديد
وسـيقى هى الوسـيلة عـبرة اجلمـيلة مـنذ نـعومــة أظـافره وهو يـرى أن ا وسيـقى ا الولع بـا
ـاديــات والـشـرور عن طـريـق الـوحـيـدة إلرجـاع األفـراد إلى طـبـيـعـتـهم اخلـيــرة بـعـيـداً عن ا
وسيقى عنده هى خير معبر عن أحوال ثل العليا الرفيعة ; وذلك ألن ا التوجيـه إلى القيم وا
ـوسيـقى لـيـست (ترف عـقـلى) أو لذة الـنـفس اإلنسـانـية ومـا يـحـيط بهـا من أحـداث ولذا فـا
فردية بل تستهدف القضاء على األمراض االجتماعية بإشاعة الوئام واحملبة والرحمة محل

اخلصام والكراهية والقسوة.
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رآة الصـادقة التى تنعكس عليـها نفسيات الشعوب وسيقى هى ا كـما يعتبر كونفـوشيوس ا
وعـاداتهـا وتقـاليـدها فـهى تـكشف عـما وصـلت إليه الـشعـوب من حتضـر ورقى أو انحـطاط
ـضطربـة الغاضـبة عنـد كونفـوشيـوس تعبـر عن شعب فوضـوى منحط وسـيقى ا وتفـكك فا
ـوسيقى احلزينة فتعبر عن رحة تعبر عن شـعب مستقر ومطمئن أما ا وسيـقى الهادئة ا وا
شعب مفكك منحل. ونحن نختلف مع هذا الرأى حيث أن ذلك ليس بقاعـدة مطلقة فممــا ال
شك فـيه أن الثـقافـة والـفنـون بـشكل عـام هى إنـعكـاس لتـحـضر الـشـعوب واأل ولـكن ليس

وسيقى حتديداً هادئة أو مضطربة هو الذى يدل على استقرار الشعوب أم ال.  نوع ا
 كـمـا كان كـونـفـوشـيـوس هـو أكـثـر من عـبـر عن احلـكـمـة الـصـيـنـيـة الـتى تـقـول:"تـسـيـر الـفـلـسـفة
وسـيـقى فى الـتـطـهـير الـنـفـسى وعالج األمـراض الـشاذة ـوسـيـقى جـنبـاً إلى جـنب" واسـتـخـدم ا وا

وبالتالى فقد سبق أرسطو الذى جاء بعده فى العصر القد وأيضاً ابن سينا فى العصر الوسيط.
وسيـقى عنـدها القـدرة على حتـقيق االبتـعاد الـكامل عن الفـراغية من  ويرى هيـجل أن ا
وسـيقى تدخل فى مـجال احليـاة العاطفـية الداخـلية فهى خالل مـادتها كـالصوت واللـحن فا

بالنتيجة شكل من أشكال الفن الرومانسى. 
وسيقى ال يذكر إال ويقترن باجلمال اعتباراً لكون الغاية التى يسعى إلى غير أن الفن ا
ـوسيـقى ونـقـادها أن حتـقـيـقهـا هى جـوهـر الوجـود اجلـمـالى وهو مـا فـرض عـلى دارسى ا
يـقرنـوا الـعـمل الفـنى بـاجلـمـال حيث إن جـوهـر أيـة دراسة مـوسـيقـيـة نـقديـة هـو الـبحث فى

مقوماتها اجلمالية إلبراز وظائفها فى التواصل الذى يشكل غاية كل مبدع.
 وقد أكدت األبحـاث العلمـية أن هنـاك ما يطلق عـليه "االثارية Thrill" ينتـج عن مواجهة
شـاعر العمـيقة وذلك نتـيجة إلفراز اإلنسـان مع شىء قد يتـسم باجلمال الـفائق أو ما يثـير ا
تـعـة عـند خ مادة االنـدروف Endorphine الـتى قـد تـتـضـمن اإلثاريـة هـذه وحتـقق لـنـا ا ا
ـوسـيـقى على قـمـة قائـمـة منـبـهات حـالـة اإلثاريـة بـحيث أن ـوسيـقى حـيث جاءت ا سمـاع ا

تعة واإلنتشاء. وسيقى لها القدرة على إحداث ا ا
ويـعـتبـر أرسطـو هو أقـدم الفالسـفة فى مـحاولـة تصـنيف الـفنـون وكان إعـتمـاده فى هذا
الـشـأن قائـمـا على فـكـرة احملاكـاة من حـيث إعـتمـاد تـلك الفـنـون عـلى وسائل احملـاكـاة التى
تسـتخدمـها فمن ضـمن تلك الـوسائل األلوان والـرسوم التى تـستـعمل فى الفـنون التـشكيـلية
مثل الـنحت والتصـوير والرسم وقـد يكون الـصوت أو اإليقاع أو تـوافق النغـمات ضمن تلك
وسـيقى ومن الفـنون ما يـستخـدم بعض الوسـائل ومنها الوسائل والـذى يعتمـد عليـها فن ا

ما يستخدمها مجتمعة معاً مثل فن التراجيديا.
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وسـيـقى وتـأثيـرهـا فى تـشكـيل شـخـصـية الـفـرد وما تـسـتـطيع ويـؤكـد أفالطون أهـمـيـة ا
ـوسيـقى الـرديئـة لـتـبعـثه فى الـنفس قـد تـساعـد عـلى تـكوين شـخـصيـة شـريرة فـكـان يحث ا
وسيقى اجلـيدة والرديئة ـوسيقى وذلك حتى تـقع مسؤليـة اإلختيار بـ ا الدولة عـلى تعليم ا
ـانه بأهـمـيتـها وصـداها ـسـؤليـة وأيضـاً ال من خالل الـكبـار الـذين تقع عـلى عـاتقـهم تلك ا

داخل اجملتمع وتأثيرها على سلوك الفرد وحتقيق األخالق الفاضلة.
وسيقى الـقدرة على تشكيل نفـوس الصغار وكان يربط ب ما وكان سـقراط يعزو إلى ا
هو نافع وما هـو جميل حيث يرى أن كـافة األشياء النـافعة للبـشر هى أشياء جمـيلة وخيرة
أما بالـنسبة لـلفنـون فيرجع سقـراط هذا الربط إلى الـقيمـة األخالقية والسـياسيـة والتعلـيمية
ـتمتعة ـوسيقى بشـكل خاص فاحلياة الـثقافية الـسليمة ا التى تـقوم بآدائها الـفنون عامة وا

باجلمال لها أثر كبير على تكوين شخصية اإلنسان واالرتقاء بذوقه العام.
ويـتضح لنـا من خالل تاريخ الـفن كيف تـتغـير القـيم اجلمـاليـة بفعـل الثورات االجـتمـاعية
كـمـا يتـضح أيضـاً التـقاء الـفنـون جمـيعـها فى روح عـصر واحـد مثل روح عـصر الـباروك أو
الروح الـقوطية أو االنطباعـية فى أوروبا حيث تؤثر روح العـصر فى األدب بقدر ما تؤثر فى

الفنون األخرى.
ا أن اجلـمال يكـون مستـقال عن أى أغراض عمـلية فـبالتـالى حتى نسـتقى اجلمال فى و
ا وسـيقى فلزامـاً علينـا أال ندخل أى معايـير أو تصنـيفات وفقـاً لألغراض العمـلية التى ر ا
وسيـقى عن احلياة االجتماعية وسيقى; وليس يـعنى ذلك أننا نفصل ا قد تـؤلف من أجلها ا
واإلنـسـانـيـة بل لـكـى نـصل إلى اخلـصـائص اجلـمـالـيــة لـلـمـوسـيـقى دون أى تـدخل أو تـأثـيـر

وسيقى. خارجى على ا
وسيـقى باحلياة اإلنـسانية الواقـعية ومدى تـأثيرها على وقد حتدثـنا سابقـا عن ارتباط ا

اإلنسان إجتماعياً وسيكولوجياً وبيولوجياً حيث إنها:
ـهم فى آداء الـطـقوس الـديـنـيـة والعـبـادات مـنـذ العـهـد الـقـد لدى كل - نلـحظ دورهـا ا
األديـان أيضاً دورهـا فى حث الروح القـومية واحلـماسـة أثناء تـدريب اجلنود وضـبط إيقاع
ـعـنويـة لديـهم وال ننـكـر أيضـاً وظيـفتـها الـتـربويـة فى تقـو النشء خـطواتـهم ورفع الروح ا

ورفع مستوى تذوقهم للفنون وتهذيب وجدانهم وبعث الطمأنينة فى نفوسهم.
ـرضى خـاصـة ـوسـيــقى دورا مـهـمـاً ســيـكـولـوجـيــاً ونـفـسـيــاً فى عالج ا - كـمـا تــلـعب ا
ـصـابـ بـحـاالت نـفـسـيـة كـاالكـتــئـاب واإلدمـان وغـيـره وأيـضـاً لـلـتـنـفـيس عن اإلنـفـعـاالت ا

كبوتة. ا
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ـوسـيــقـات الـعــسـكـريـة ــصـاحـبــة األنـشـطـة الــريـاضـيــة وفى ا ــوسـيـقى  - اســتـخـدام ا
وسيقى من أكثر وسائل التسلية والترفيه.  والرقصات حيث تعتبر ا

- جتـمـيع الـنـاس من أجل حتـقــيق هـدف اجـتـمـاعى أو وطـنى أو ثـقـافى ولـتـأكـيـد بـعض
صاحـبة للـموسـيقى هى من أعمق عـاييـر االجتمـاعية الـسائـدة كما أن اخلـبرة اجلمـاليـة ا ا

اخلبرات اجلمالية اإلنسانية.
وسـيقى هى أحد الفنون اجلميلة وأرقاهـا وأسماها تعبيراً وأعمقها وخالصة القول أن ا
وسيقى تتشكل ـشاعر واألحاسيس وا وسيقى بتحريك ا أثراً فى النفس البـشرية وتقوم ا

المح كل بيئة. المح كل عصر وفكره وأحاسيسه ووفقاً  بالتبعية وفقاً 
ـوسيـقى وهى الوصفـية والـتى ترتبط ولـذلك نود أن تـلقى الضـوء على نـوع من أنواع ا

وسيقى البحتة (اخلالصة).  وضوع مع و ا
Descriptive  Music  :وسيقى الوصفية وسيقى الوصفية:ا ا

Musical Drama ـوسيـقى الدرامـية ـوسيـقى مثل ا وينـدرج حتتـها أنـواع عديـدة من ا
ـسرح الغنـائى فى القرن السـابع عشر والثامـن عشر مثل األوبرا وهى تطلق عـلى مؤلفات ا
وسيقى البروجرامية (ذات وسـيقى والتمثيل والرقص أحياناً وا حيث تعتمد على الشعر وا
ؤلف الفرنسى البرنامج)  Programme Music وظهرت فى القرن التـاسع عشر على يد ا
هـيـكـتـور بـرلـيـوز (١٨٠٣-١٨٦٩)Berlioz  .H فى أولى سـيـمـفـونـيـاته وهى "الـسـيـمـفـونـيـة
اخليالية Symphonie Fantastique"  والتى أ تألـيفها عام ١٨٣٠ و تبـعه بعد ذلك كثير
ـؤلـفـ أمـثـال فـرانـز لـيست (١٨١١-١٨٨٦) Liszt .Fوريـتـشـارد شـتراوس (١٨٦٤- من ا
وسـيـقى الـتى ١٩٤٩)Strauss .R وكـلـود ديـبـوسى (١٨٦٢-١٩١٨) Debussy .C وهـى ا
ـوسيقى ذاتـها فى تأثـيرها وتـخيلـها مثل مـوضوع مادى أو تعتـمد على شىء خـارجى غير ا
أدبى كقصـة أو فكرة أو حتى لـوحة تعتمـد فى تأثيرهـا على السامع عن طـريق تخيلى وهى
ـا تــصـور انـفـعـاالت وأحـاسـيس عــامـة وغـالـبـاً مـا كـانت تـوزع ال تــقـدم وصـفـاً مـبـاشـراً إ
ــوسـيـقى مــطـبــوعـات حتـتــوى عـلى الــقـصـة قــبل احلـفــلـة لـلــمـسـتــمـعــ ويـعـرف "لــيـست" ا

البروجرامية فيقول : 
ـوسـيقى الـتى يـقدم لـهـا أو يرفق مـعـها مـذكـرة تفـسـيريـة بـلغـة جـذابة تـهدف إلى "هى ا
وسـيقى اإللى حتى ال ـستمع إلى الـفكرة األدبـية التى يـقوم علـيها الـعمل ا توجيه اهـتمام ا
ـسمـوع بأفـكار وخـياالت مـخالـفة لـلفـكرة األدبـية وسـيقى ا سـتمـع إلى ربط العـمل ا يتـجه ا

األصلية".
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صـاحبة للـفيلـم السنيـمائى وسوف وسيـقى ا وأيضـاً موسيـقى الفيلم Film Music وهى ا
. زيد من التفصيل الحقاً نتناولها 

Absolute Music :وسيقى البحتة وسيقى البحتة:ا ا
ـوسيـقى لم تـكن مـنـذ الـبـداية مـسـتـقـلة عـن باقى الـفـنـون ولـكـنهـا انـفـصـلت مع تـطور وا
العصور اخملتـلفة إلى ان أصبحت فن مستقل له مـبادئه اخلاصة وال يعتمد على أى نوع من
أنـواع الـفـنـون األخـرى سـواء مـن ناحـيـة الـتـكـنـيك (Technic الـصـنـعة) اخلـاصـة به أو من
ـوسيـقـية فـضـله الكـبـير فى ـذهل فى اآلالت ا ناحـيـة أهدافه الـنـهائـيـة أيضـاً كـان للـتـطور ا
ـوسـيـقى عـبر الـعـصـور اخملـتلـفـة لـتـصـبح مـوسيـقى بـحـتـة مـستـقـلـة عن الـغـناء وعن تـطـور ا

عابد والكنائس. التراتيل والصلوات فى ا
ـوسيقية والـتى كان بدورها وسـيقى مرتبـطاً بالغـناء منذ القـدم ثم ظهرت اآلالت ا وفن ا
ـوسـيـقـيـة بـشـكل غـير مـسـاعدة الـصـوت الـبـشـرى وتـقـويـته ثم مـا لـبثـت أن تطـورت اآلالت ا
مــســبــوق وبــالــتــالى بــدأت تــســتــقل مــوســيــقى اآلالت Instrumental Music عن الــغــنــاء
ـوسيـقى هى قدرة ـوسيـقى اآلليـة فى االزدهار وإهـتم بـها الـغرب ; وبـالتـالى فا وأصـبحت ا
معبرة بـذاتها ال حتتـاج للكلـمات لتأكـيد أو توضيـح معانيـها فهى تنـقل إلينا أحـاسيس عامة

;لذا تكمن روعتها فى هذه العمومية فهى وسيلة كافية فى ذاتها للتعبير.
وسيقى البحتـة) تمثل الفـن فى جتـرده الكامـل واحملاوالت وسيقى فى صميمها (ا  وا
ـوسيقى عن وسـيقى الـبحـتة حـيث تخـتلف ا الـتجـريديـة فى الفن الـتشـكيـلى تقتـرب من فن ا
بـاقى الـفـنـون فى تـأثـيـرهـا الوجـدانى عـلى اإلنـسـان دون احلـاجـة إلى الـلـغـة أو الـكـلـمة ذات
ـوسيـقى التى هى ـعنى كـما أنـها لـيست فى حـاجة إلى شـكل أو لوحـة أو تمـثال; فـمادة ا ا

مجرد ذبذبات فى الهواء استألفها اإلنسان فى نظام متدرج.
ـوسـيـقى الـبـحـتـة ال حتـمل عـنـوانـاً وال تـمـتـزج بـالـكـلمـات أو الـرقـص ولـكـنهـا تـتـعـلق  وا
ـضمـون درامى تعـبر عنـه فهى نغـمات أو أصـوات حلنـية تـتحرك فى الـزمن بهـا دينـاميـكية
فـعآلـة تـسيـطر عـلى العـقل والـنفس وتـضعـهـا فى حاالت وجـدانيـة مخـتـلفـة وهى قد ال تـقدم
ـا تـصور دائـمـاً إنفـعـاالت عامـة أو مـوضوعـات أو أحداث وصفـاً مـباشـراً ألى مـوضوع وإ
كن تأويـلها أو تـقد وصف مباشـر لها من خالل عالقات بطـريقة مجـردة وبلغة خـاصة ال 
وضوع خارجى وهذا ما أعطى صـوتية ونظم بنائـية وتراكيب إيقاعـية بعيداً عن االرتبـاط 
ـوسـيـقى هى الـلـغـة الـتى تـسـتـعـمل فى لـلـمـوسـيـقى صـفـة اإلسـتـقالل عـن سائـر الـفـنـون فـا
تـعبـيرهـا التـركيـبات الـصوتـية واخلـطوط اللـحنـية لـتوحى لـلمـتلـقى بتـأثيـرات كاحلـزن والفرح
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شاعر واخليال س فينا العقل وا واستدعاء الذكريات وخالفه فهى لها تأثير نسبى علينا 
ـتد جملـاالت أخـرى عضـوية ـكـونات الـرئـيسـيـة للـنفس الـبـشريـة ومـفعـولهـا  واإلرادة وهى ا

وسيكولوجية وميتافيزيقية.
ـوسـيـقى الـبـحتـة (مـوسـيـقى اآلالت) علـى التـعـبـير دون وقـد أكـد شوبـنـهـاور عـلى قدرة ا
االستعانة بـوسائط أخرى فهى تعـبر بطريقـة أوضح وأصدق من الكلـمات; لذا فهو يرى أن
ـوسيقى تعلـو عن الشعر والفـنون األخرى وبالتـالى من وجهة نظر شـوبنهاور يجوز مكانة ا
ـوسيقى وسـيقى أن يـستـخدم الكـلمـات الستـثارة خـياله فـقط وال يجب أن تـكتب ا لـلمـؤلف ا

وسيقى. من أجل الكلمات بل على العكس من اجلائز أن تكتب الكلمات من أجل ا
وسـيقى هى أكثـر الفنـون جتريداً أى أنـها ال حتاكى شـيئاً على اإلطـالق فهى ال تقدم وا
ـعانى واألحداث بطـريقة مجردة وصفاً مـباشراً ألى موضـوع بل حتاول التعـبير عن بعض ا
ـوسيقى الـبحتة وبلغة خـاصة من خالل جمل حلـنية ونـظم بنائيـة وتراكيب إيـقاعيـة وتظهر ا
ـوسيقـية التى تكـتب خصيـصا لآلالت مـثل الصوناتـا والكونـشيرتو ـؤلفات ا فى العديد من ا

والسيمفونية. 
وسيقى حينما نتـعامل معها جند فيها عمـقاً حقيقياً وقيماً والـفنون اإلنسانية اجلميلـة كا
ؤلف من ـتعة وهـذا هو الـتذوق من خالل جـماليـات الفن أى تـفهم ذوق وأسـلوب ا جمالـية 

وسيقاه.  خالل التجاوب احلسى 
وسيقى حيث وقد كان للفالسـفة والعلماء العرب فضل كبيـر وإسهامات عظمى فى علم ا
كان البن سـينـا والفـارأبى (٨٧٤-٩٥٠) والكـندى (٧٩٠-٨٧٤) أبـحاث فى أسـلوب الـكتـابة
ـوسيـقيـة وتعـدد التـصـويت وتوافق األصـوات وترجـمت هذه األبـحاث إلى عـدة لغـات منـها ا

اليونانية والالتينية.
ويلـعب الـتـلوين األوركـسـترإلى Orchestration دوراً مـهمـاً فى عـمـليـة التـذوق اجلـمالى
وسيـقية حيث يخـتلف الـلون النـاجت من آلة موسـيقيـة معيـنة عنه من أثـر آلة أخرى فـاآلالت ا
وسيـقى هى إحدى األدوات الهامـة لـديه مثلـه مثل الفنـان التشكيــلى هى بالنسبـة للمؤلف ا
ــوسـيــقـيــة هى األلـوان بــالـنــسـبـة الــذى تـكــون أدواتـــه هى الـفــرشــاة واأللــوان ; فـاآلالت ا
ـتلـقى حيث لـلمـوسيـقى الـذى يشـعر بـأثر كـل آلة مع الـلحن فى جـزء مـع وتـأثيـرها عـلى ا
ـوسيقية جمـيعـها فى طبيـعة الصوت الصادر مـنها فقد يكـون اللحن أحياناً تختلف اآلالت ا
حزيناً بائساً فيحتاج آلة معينة تتناسب وطبيعة الصوت الصادر منها وقد يكون فى أحيان
ـبدع أدوات أخـرى حلـناً مـرحاً مـبـهجـاً يـتنـاسب مع طـبيـعـة اآلالت أخرى. كـمـا أن للـفـنان ا
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قامـات وأيضاً الـتلوين وسـيقيـة تؤثر فى عـملـية التـذوق اجلمالى وهـى ا أخرى غيـر اآلالت ا
تـلقى فى األثر اجلمالى الصوتى (ظالل اآلداء) Dynamics فهى لـها دور كبيـر األثر على ا
Cres- بـ اإلنتقـال من اخلفوت إلـى القوة والـعكس مع التـدرج فى شدة الـصوت كريـشندو

.Diminuendo  ينويندو وهى التدرج من القوة إلى الضعف  > cendo ود

وسيقى :  وسيقى : جماليات ا جماليات ا
وسيقى تختلف من عصر إلى عصر وأيضاً من بلد لبلد آخر كما تختلف إن جماليات ا
ـوسـيـقى الغـربـيـة الكـالسيـكـيـة وأيضـاً يـخـتـلف مفـهـومـنا وسـيـقى الـشـرقيـة عن ا طـبـيـعـة ا
وسيـقيـة. ولذا فيـجب علـينا اجلـمالى تـبعـاً لثقـافتـنا ومعـلومـاتنا عن ذلك الـنوع من األنـواع ا
وسيقى والشعـوب حيث جند أن موسيقى الشرق إيضـاح مفهوم اجلمال من خالل طبيـعة ا
تختلف عن مـوسيقى الغرب ومـوسيقى الشمـال ال تتشابه مع اجلـنوب وحتى الشرق نالحظ
وسيقى هى أن موسيقى مناطـقه الشرقية ليست كالتى فى مناطقه الـغربية وهكذا وتعتبر ا
الـفن األكـثـر انـتـشــاراً والـتـصـاقـاً بـروح اإلنـسـان وأكـثـر الــفـنـون جتـدداً وتـنـوعـاً وبـالـتـالى
ــوسـيــقى الــشــرقـيــة الــتى تــتـمــيــز بــهـا بــلــدانـنــا الــعــربـيــة تــتـسـم بـاألحلــان الــبـســيــطـة فــا
ـصـاحـبـة الـبـسـيـطـة األحـاديـة Monody والـتى تـعـنى حلــنًـا واحـدًا بـسـيـطًـا مع قـلـيـل من ا
وسيـقى الشـرقية فى بالدنـا هى موسـيقى يغـلب عليـها طـابع الغنـائية صـاحبـة الغنـاء ألن ا
وسيـقى فى البداية يؤديهـا التخت الشرقى بآالته مـنذ مئات السنـ وإلى اآلن وكانت تلك ا
عروفـة مثل الكمـان والعود والقـانون والنـاى وهى اآلالت األساسية فى الـتخت الشرقى ثم ا
ـوسيـقيـة بزيـادة أعدادها حـيث كان تـطور مـفهـوم التـخت وأصبح فى وقـتنـا احلإلى الـفرق ا
التـخت الشرقى فـيما ال يـزيد على عدد مـحدود جداً من األشـخاص وكانت تمـثل فنا جـمالياً
فى ذاك الوقت نتيجة للحالة النفسية واالجتماعية والسياسية وقتها ولكن فى الوقت احلإلى
ـا فـأكثـر وأسـلوب ـوسـيقـيـة لـتصل إلى ثـالثون أو أربـعـون عازفـا ور زادت أعـداد الـفرق ا
ـا يـضـفى إحـساسـاً جـمـالـياً اآلداء لـلـفـرق العـربـيـة يـختـلف عن أسـلـوب آداء األوركـسـترا 
وسـيقية مختـلفاً ; فـحينـما نسـتمع إلى األوركسـترا بآداء عـمل موسيـقى تعزف فـيه اآلالت ا
الوتـريـة أو آالت الـنـفخ الـنـحاسـيـة أو آالت الـنـفخ اخلـشبـيـة أوكالهـمـا مـعـاً مع وجود اآلالت
ستمـع بحالـة وجدانية اإليقاعـية فى نفس الـوقت فهذا يـخلق روح جـماعية جـميلـة وتصيـب ا
مـتـميـزة - هـذا بـخالف الرؤيـة أيـضـاً حيث إن الـعـ من احلـواس البـشـرية الـتى تـؤثـر على
إدراك اإلنسان وتضفى إليه شعوراً باجلمال حينما تشاهد األوركسترا فى حفلة وترى آداء
العازف فى اآلالت الوترية مثال أثناء استخدام القوس معاً فى نفس الوقت صعوداً وهبوطاً
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وأيـضـاً اإلحـسـاس اجلـمـاعى لـدى الـعـازفـ الــذى قـد يـصل لـلـمـسـتـمع دون أى جـهـد عـلى
الحظة البسيطة- وهذا يختلف تماماً عن ما تُحدثه الفرق العربية من تأثير اإلطالق سوى ا
وسيـقية له جـمالياتـه حيث يضيف جمـالى عند آداء أى حلن شـرقى فكل نوع من األنـواع ا
ـضـافـة إلى الـلـحن األسـاسى تـبـعـا لذوق كل أحيـانـاً الـعـازفـون بـعض الـزخـارف الـلحـنـيـة ا
شـخص وقـد تـكـون تلـك الزخـارف مـجـمـوعـة من احلـلـيات أو إطـالـة بـعض الـنـغـمـات وهذه
ـستـمع خـاصـة حـيـنـمـا تـؤديه آلة الـزخـارف تـعـطى لـونـاً جـمالـيـاً لـلـحن يـضـيف مـتـعـة إلى ا
منفردة Solo حيث يعتمد اآلداء الشرقى على االرجتال أو أسلوب اآلداء احلر Adlib الذى
Center To-ـقام األساسى يـعتـمد على حـرية من الـعازف أثنـاء العـزف مع االلتزام فـقط با
وسيقية. وبالتالى فرؤيتنا اجلمالية وتذوقنا للشىء اجلميل يختلف من وقت  nal للمقطوعة ا

تغيرة فى اجملتمع. إلى آخر حسب األحوال السائدة وا
كمـا أن استـخـدام نوع مـع من اآلالت وفـى مسـاحة صـوتـية مـعيـنة يـسـاعد عـلى إبراز
جمـاليات بـعينـها وتعـطى تأثيـرات من خالل تلك اآللـة حيثـإأن لكل آلة طـبيعـة معيـنة أو قدرة
على توصيل إحسـاس أو إيحاء تعبـيرى جمالى من خاللهـا ومن خالل الطبقة الـصوتية التى
ساحاتها وسيقى ولذا سـنعطى أمثلة لـبعض اآلالت  ؤلف ا كـتبت لها وهذا يرجع لـرؤية ا

الصوتية وطبيعة الصوت الصادر منها :
ساحـة الصوتية ساحة الـصوتية احلـادة لها صوت براق ومـرح أما ا -آلة الفلـوت فى ا
ساحة الصوتية الغليظة فهو غامض ودقيق. توسطة فصوتها رومانسى ورقيق ولكن فى ا ا
ــسـاحـة الـصـوتـيـة ـسـاحـة الــصـوتـيـة احلـادة صـوتــهـا رقـيق ونـائح وا -آلــة األبـوا فى ا
ساحـة الصوتـية الغـليظة تـوسطة فتـعطى صوت مـؤثر وبتـأكيد وقـد يكون فـكاهيا ولـكن ا ا

فيها ترقب ودرامية.
ساحـة الصوتية سـاحة الصوتـية احلادة فلهـا صوت رقيق وغنـائى أما ا -آلة الكـوراجنليه فى ا

ساحة الصوتية الغليظة قد تكون قاتمة أونشيطة. توسطة لها تأثير قوى وموحش ولكن ا ا
ـسـاحة ـسـاحة الـصـوتـيـة احلـادة تأثـيـرهـا فـيه قـوة وتـأكيـد أمـا ا -آلـة الـكالريـنـيت فى ا
ساحـة الصوتية الغـليظة فتعـطى إيحاءاً قاتماً توسطة غـنائية رومانسـية ولكن ا الصوتـية ا

. دافئاً
ساحة ساحة الصوتـية احلادة حزين وغنائى أما ا -آلة الباص كالرينـيت تأثيرها فى ا
ـساحة الصـوتية الـغليـظة تعطى إيـحاءاً دراميـاً قاتماً تـوسطة فهى دافـئة ولكن ا الصوتـية ا

. وقد يكون فكاهياً
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ـساحة ساحـة الصـوتية احلـادة بيـنما فى ا -آلة الـفاجوت فـلهـا تأثيـر حزين ونـائح فى ا
ساحة الصوتية الغليظة فلها توسطة فلها تأثير قوى أو غنائى أو غامض وفى ا الصوتية ا

إيحاء درامى وفكاهى.
ـساحة الـصوتية ؤثرات من خالل ا -آلة الـكنتـر فاجوت فلـها القـدرة على إعطـاء بعض ا

ساحة الصوتية الغليظة. توسطة ولكنها غامضة وتشاؤمية فى ا ا
ـسـاحة ـسـاحـة الـصـوتيـة احلـادة أمـا فى ا -آلة الـكـورنـو لـهـا تأثـيـر قـوى وبـتـأكيـد فى ا
ساحة الصوتية الغليظة ذات ايحاء درامى. توسطة فصوتها دافئ غنائى وفى ا الصوتية ا
ساحة الصوتية احلادة ولكن غنائية -آلة الترومبيت صوتها بطولى وقـوى وبتأكيد فى ا
ـساحة الـصوتية ـتوسطة ودرامـية وفيـها مشـاعر احلن فى ا سـاحة الصـوتية ا قوية فى ا

الغليظة.
ـسـاحـة الـصـوتـيـة احلـادة وصـوت قوى -آلـة الـتـرومـبـون لـهـا تـأثـيـر شجـى وثـقـيل فى ا
ـساحـة الصـوتيـة الغـليـظة فـصوتـها قا ـتوسطـة أما فى ا سـاحة الـصوتـية ا درامى فى ا

ميلودرامى.
ساحة الـصوتية احلادة ولـكن لها إيحاء -آلة الفـيولينة ذات طـبيعة غنـائية ونشيـطة فى ا
ساحة الصـوتية الغلـيظة قاتمة توسطة ولـكن فى ا سـاحة الصوتيـة ا دافئ رومانسى فى ا

درامية.
ساحة ساحة الـصوتية احلادة ودافئـة ذات حن فى ا -آلـة الفيوال هى آلة غنـائية فى ا

ساحة الصوتية الغليظة. توسطة وقاتمة درامية فى ا الصوتية ا
ساحة الصوتية احلادة ولكن -آلة التـشيللو فلها تأثـير رومانسى وقد يكون متوتـر فى ا
ساحة الصوتية الغليظة. توسطة دافئة رنانة ودرامية وبتأكيد فى ا ساحة الصوتية ا فى ا
ونرى أن هـذا التـأثـير بـشكل عـام ولـكن أى آلة تـسـتطـيع إستـصـدار تأثـيرات وإيـحاءات
وسيـقى فى إستخـراج ألوان صوتيـة مختلـفة ذات تأثير ؤلف ا كثـيرة متبـاينة حسب قـدرة ا
ؤلف مـع من آلة لـها طبـيعة صـوت ذو إيحاء قـد يختـلف عن هذا الصـوت الذى إستـطاع ا
ـهـاريـة أن يـبـرز لـون صـوتى مـتـباين يـسـتـطـيع من خالله إبـراز جـمـالـيـات صـوتـية بقـدرته ا
ـتلقى لهذا موسيـقية لتلك اآللـة. أيضاً يختـلف مفهوم الـشىء اجلميل حسب طبـيعة الشعب ا
وسيـقى الشرقـية بأسـاليب التـأليف البـسيطـة فى األحلان التى الـفن حيث إن أسلـوب آداء ا
ا قد يـلفت انتـباههم إلى األحلان تتمـيز بهـا موسيقـانا الشـرقية إذا تلـقاها أبـناء الغرب فـر
اجلمـيلة العـذبة والتى تـمثل لديـهم قيمـة جمالـية حيث تخـتلف كلـية عمـا اعتادت آذانـهم تلقيه
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وسيـقية من أحلان وإيـقاع وهارمـونى وكنترابـينط وبالـتالى العكس من مفـردات فى اللغـة ا
ـوسـيـقى الـكالسـيـكـيـة فـهـو قد ال صـحـيح فـحـيـنـما يـسـتـمع الـرجل الـعـادى فى بالدنـا إلى ا
يدركها ولكن يشعر بقيمتها اجلمالية ألنها تختلف عما تربى عليه واعتاد سماعه منذ النشأة

تشابكة وكثرة اآلالت فى األوركسترا. حيث كثرة األحلان ا
وسـيقى فن جمـيل ولكن يـتلقـاه اإلنسـان ويتذوقه بـالتـدريب عليه وبـتعـلم مفرداته  لذا فـا
ـوسـيـقى يـسـهل وأدواته مـثـله مـثل أى لـغـة ونــحن نـرى من جـانـبـنـا أن لـيـسـت كل أنـواع ا
االسـتمـتاع بـها لـلعـامة بل ال بـد من معـرفة أدواتـها والـتدرب عـليـها وذلك رغم وجـود بعض

وسيقى الراقصة. األنواع األخرى التى قد يعجب بها أعم الناس وهى ا
ؤدى فى تـلقى الـعمل  ويجب عـليـنا أن ال نـنكـر الدور الـهام الـذى يقع عـلى العـازف أو ا
وسـيقى واجلـمهور فالبـد أن يتسم ؤلف ا وتذوقه جـماليـاً فهو يـعتبـر اآلداة الوسـيطة بـ ا
ـوسـيـقى كـمـا أننـا ال نـنـكـر دوره فى مـهارة اآلداء ـوضـوعـيـة فى نـقل العـمل ا بـاحلـياديـة وا
ــوسـيـقى ومــا يـعـكــسه عـلى اجلــمـهـور من قــنـاعـاته ُـؤَلَف ا وأيـضــاً فى إحـسـاسه وذوقـه بـا
ـوسيـقـيـة داخـلـيـاً ويؤمـن بدوره الـفـعـال فى عـمـلـية ـقـطـوعـة ا وإحـسـاسه فـإذا لم يـشـعر بـا
تلـقى حيث أن فاقد الشىءال يعطيه فال بد وسيقى فـال ينتج أى جمال يشعر به ا اإلبداع ا
ـؤداة مع إضـافـة إحسـاسه وذوقه الـشـخصى ـصـداقـية فى تـوصـيل الـرسالـة ا ان يـتـسم با

يز عازف عن آخر. وبصمته اخلاصة التى تميز آداءه عن غيره من العازف وهذا ما قد 
 وفى اخلــتـام نـرى أن كل فن له جـمــالـيـاته اخلـاصـة به وال يــوجـد شىء بال جـمـال وفن
وسيقى خصـوصاً من النعم التى وهـبها الله لإلنسان فـاجلمال خلقه الـله عزوجل بداخلنا ا
حـتى نـشـعر بـالـسعـادة رغم أن مـكـونات اجلـمـال قد تـخـتلف من وقـت إلى آخر ومن فن إلى
تـلقى وذوقه العـام واخلالصة أننـا البد وأن نتفق آخر ويـرجع أيضاً ذلك حـسب شخصـية ا
أن اجلمـال مـوجود فى كل مـا هـو متـجسـد حـول اإلنسـان طبـيـعيـاً أو ماديـاً وال تـوجد حـياة

دون جمال.
جماليات الصورة السينمائية : جماليات الصورة السينمائية : 

إن فن الـسينـما هو مجـال إبداعى تخـيلى يهم النـاس جميـعاً مهمـا اختلـفت طرائقهم فى
ط الـتفكير كما أنه أيضاً يهم الـفيلسوف على أكثر من صعيد إذ أنه أساليب احلياة وفى 
ـلك القـدرة على حـمل اإلنسـان على الـتفـكير واالنـدهاش كـما يـهبه بـفضل خـلقه وابـتكاره
صوراً جـديدة للـحياة قـد تكـون انعكـاساً فـعليـاً عما يـحدث فى الـواقع أو من خالل إبداعات

وخياالت اخملرج لذا فهو تكون فرصة للفيلسوف لتجديد فهمه لذاته وللعالم من حوله.
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ـفاهـيم والتـفسـيـرات حيث إن عـملـية وإذا كـانت مـهمـة الفـلـسفـة فى األصل هى وضع ا
التفكيـر تتم من خاللها فإن السـينما أيضـاً " تفكير" عن طريق وسـيط هو الصورة واخليال

ضام الفكرية واألشكال اجلمالية. ; وذلك للتعبير عن ا
وضوع السينما  وإنه لـيس من الغريب أن يتناول فيـلسوف أو مفكر منـشغل بالفلسفـة 
وذلك ألن الـفلـسـفـة هى أم العـلـوم وهى العـلم الـشامـل الذى يـحـلل كل شىء برؤيـة فـلسـفـيـة
كمــا فعـل أرسطو وأيضاً ألن الفـن فـرع مــن فروع الفلسفة وهـو علم اجلمال الذى يتناول
موضوع اجلمال بكل أشكاله ومضاميـنه وبالتالى فالسينما فن من الفنون الذى تعرّض لها
عاصرين مثل "برغسون" فى دراسة الصلة ب الصورة واحلركة والذاكرة بعض الفالسفة ا
واإلدراك احلـسى كـمـا درسـهـا "دريــدا" أثـنـاء تــطـبـيــق عـلـم الـسـيـمـيـولـوجـيـا الـذى يـدرس

العالمات باإلضافة إلى احلركة.
فالسينـما من حيث كونـها فن جديد ومخـتلف عن كل الفنون األخـرى -رغم أنها حتمل بعض
ـظــاهـر اخلـاصــة الـتى قــد تـعــود لـهــذا الـفن أوذاك- إال أن بــدايـات الــسـيـنــمـا طــرحت بـعض ا

سائل اجلمالية اجلديدة التى تتواءم مع استقاللها الذاتى. التساؤالت وخلقت بعض ا
 وتتكون السينـما من مجموعة من اجلماليات هى حصيلـة مجموعة من اإلبداعات الصادقة النابعة
مـثل أو من جميع أفـراد طاقم الفيلم سؤولـية سواء من مخرج الـفيلم أو من ا من إحساس عمـيق با
تـعددة تـختـلف حسب ـواقف ا هـمة فى جـمالـيات الـسـينـما كـما أن ا والـصورة هى أحـد العـناصـر ا
كان وطـبيعة احلـدث وبالتـالى فلكل مشـهد هدف نـابع من موقف وكل موقف نابــع طبـيعة الـزمان وا
وضوع مختلف ا تكون التجـارب متشابهة وا من جتربة وكل جتربة تـختلف من مخرج إلى آخر ور
وضوع متـشابه ولهذا نرى الـتنوع فى األساليب ا قد يـحدث العكس فـتكون التجـارب مختلفـة وا ور
ـوضوع من خاللهـا وبالتـالى تختـلف رؤية كل مخـرج عن اخملرج فلكل مـخرج رؤية مـعينة يـتناول ا

اآلخرين ومن هنا يكمن جزء من اجلمال الفنى فى اللقطة السينمائية. 
ويـعـتقـد الـكـثيـرون أن الـسـينـمـا فن تـسلـيـة وتـرويح عن النـفس وأنه ال يـنـبغـى علـيـنا أن
ـصادر الـباعـثـة على الـتـفكـير نـأخـذها مـأخـذ اجلد وبـاألحرى أن ال نـعـتبـرهـا مصـدراً من ا
ارسة التـفلسف ولكن يرى جيل دولوز - Deleuze الذى يعتـبر من أبرز الفالسفة الذين و
درسوا اإلبداع الـسينمائى - من جهته: "أن السيـنما تمنحنا القـدرة على التفكير حيث تقوم
(image-عـلى مستوى الـفكر عن طريق الـصورة-احلركة (choc) بأحداث نـوع من الصدمة
 (mouvement فـتـنـقل إلـى اجلـهـاز الـعصـبـى ذبـذبـات خـاصة حـيـث أن الـصـورة-احلـركة

. جتبرنا على التفكير وتدفعنا إليه دفعاً
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وبـالطبع فإنـنا ال نتحـدث هنا عن الـسينمـا التجاريـة التى تقدم أسـاليب فجة ومـبتذلة فى
مـعـظم األحـيـان عن طـريـق الـعـنف واجلـنس…إلخ بل إنـنـا نـقــصـد ذلك الـنـوع من الـسـيـنـمـا
الهادفة الذى يوفر إمكانية التـفكير بطريقة مغايرة فى كل ما يحيط بنا من خالل خلق صور

فنية جمالية مبتكرة. 
ومنـذ ظهـور السـينـما (الفـن السابع) Seventh Art  اتضـحت أهمـيتـها وخـطورة الدور
كن أن تـلـعبه فى تـوجيـه سلـوك النـاس وتـعديل قـيمـهم االجـتمـاعيـة واألخالقـية كـما الـذى 
اعـتبـرهـا البـعض أبعـد الفـنون أثـراً وفاعـليـة فى تشـكـيل العـقل البـشرى والـثقـافة اإلنـسانـية
بوجه عـام ;حيث تلعب السينمـا دوراً بالغ األهمية فى نقل معطـيات الفكر واحلياة عن طريق
اسـتخـدام بعض األدوات التـى تعمـل على تشـكيل فـكر ووجـدان اجلمـاهيـر والصـورة تعـتبر
من أيـسر وأكـثر طـرق اإلتـصال والـتأثـيـر على اإلنـسـان مهـما كـانت ثـقافـته حـيث تصل إلى
سـموعة لـذلك أصبـحت السيـنما آداة رئيـة أو ا الـعقول والـنفوس بـشكل مـؤثر عن الكـلمـة ا
مـؤثـرة فى إحـداث الـتـغـيـيـر االجـتـمـاعـى وفى الـتـنـمـيـة الـثـقـافـيـة والـتى تـهـدف إلى اإلرتـقـاء
باجملتمع فهى وسـيلة من وسائل االعالم التى تقوم على التسـلية والترفيه باإلضافة إلى أنها
من وسائل اإلرشـاد والتوجيه العام لدى الشـعوب كما تساعد على نشر الوعى والثقافـة وال
نـنـكر دورهـا الـتـعـلـيـمى خـاصـة فى الـدول الـنـامـيـة وبـالتـالى فـهى تـؤثـر بـشـكل مـبـاشر فى
ـواطنة وإدانة واطن عـلى مبدأ ا تشـكيل قيم اجملـتمع وعاداته وأيـضاً تعمل عـلى حتفيـز ا
احلـروب والـتخـلف كـمـا تعـمل الـسـيـنمـا عـلى اإلتـصـال الثـقـافى بـ الشـعـوب واحلـضارات
ـميـزة لهـذا الـفن من حيث إمـكانـية عـرض الفـيلم فى أى اخملـتـلفـة وذلك يرجع لـلخـصائص ا
شـاهـدين أو جملمـوعـة أخرى كـما أن وقـت نريـده وأيضـاً تـكراره عـدة مـرات سواء لـنـفس ا
إعتـمـاده علـى الصـورة كوسـيـلة لـلـتعـبـير وجتـاوزه حـواجز الـلـغة من خـالل التـرجـمة وأيـضاً
مـوسيقى األفالم التى يستـطيع تذوقها أى شخص مهـما إختلفت جنـسيته ويساعد على كل

هذا انتشار تلك األفالم وتوزيعها دولياً ب مختلف بلدان العالم.
ويقول (إروين بانوفسكى) مؤرخ الفنــون واألستـاذ بجامعـة برنستــون األمريكيـة : 

ـا تـصـوغ أى قـوة "إن الـسـيـنــمـا سـواء أحـبـبـنـا أم لـم نـحب هى الـتى تـصــوغ -أكـثـر 
ظهـر البـدنى جلمـهور يـضم أكثر أخرى-اآلراء واألذواق واللـغة والـزى والسـلوك بل حـتى ا
ـائة من سـكان األرض"; وهـذا القول يـعنـى أن السيـنمـا فن مؤثـر علـى أكثر من ستـ فى ا
لكه ائة من سكان العالم حيث تمـلك من اإلمكانيات التأثيـرية الهائلة ما ال  من ست فـى ا
ـسـرح ومـا ال تـمـلـكه أيـة آداة أخـرى فـالـسـيـنـمـا تـمـلك الـتـحـكم فى كل شىءيـتـحـرك عـلى ا
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ا أيـضاً للـفضاء الشاشـة عن طريق استـخدام احليل الـسينـمائيـة ليس فقط لألشـخاص وإ
فـقـد جنده يـقـتـرب ويبـتـعد ويـتـقـدم ويتـآخـر كـما أن الـفـيلـم يسـتـطيـع أن ينـتـقل بـسهـولـة ب
ـستـقـبل كمـا يسـمح بتـجاوز الـفـترات الـزمنـية سـواء بضـغط الزمن أو اضى واحلـاضر وا ا
تـوسـيـعه باإلضـافـة إلى عـرض أحـداث تدور فى زمـن وأحد فى أكـثـر من مـكـان فضالً عن
وجود الـعديد من الـشخـصيات واحلـوادث. فإن السـينـما بقـدرتها عـلى تصـوير األفكـار تتيح
سرحية باإلضافة إلى قدرة اخملرج الذى يستطيع أن يبرز للفيلم أن يكون أكثر ذاتية من ا

شاهد القتالية أواحلروب إلثارة مشاعر اجلماهير. الكثير من ا
وبالتالى فالسـينما ليست آداة مقصورة على تسلـية اجلماهير وإدخال البهجة إلى نفوس
الناس بل أصبحت فنًا من الفنون التى تنطوى حتت علم (االتصال اجلماهيرى) وهو علم له

قواعده وأصوله ونظرياته.
ولـذا فإن فن الـسينـما له دور سيـاسى وثقـافى وتعلـيمى وإرشـادى وتربوى وتـرفيهى فى

أى مجتمع من اجملتمعات.
وال ننـسى أن كثرة نـوعيـات األفالم السنـيمـائية مـثل رومانـسى خيال عـلمى إجـتماعى
سـياسى تـاريخى تـسـجيـلى وغيـره من األنواع اخملـتلـفـة له دور فى تنـاسب هذا الـنوع من
أنواع الفنون مع جميع الفئات البشرية باختالف مراحلها العمرية ولذا فهو من أكثر الفنون
انتـشاراً وجلـباً لـلمتـعة اجلـماليـة والنـفسـية والوجـدانيـة فهو فـن يخاطب أحـاسيس ومـشاعر
اإلنسان ويـرجع ذلك أيضاً الرتباط فن السينـما بالعديد من الفنون األخـرى مجتمعة داخلها
ـسرح) مـثل : الـتـكـوين واإلضـاءة (الفن الـتـشـكـيلى والـفـوتـوغـرافيـا) والـديـكـور والتـمـثـيل (ا

وسيقى.  وا
 ويـعتبـر ظهـور فن السيـنمـا إضافة جلـميع الـفنون حـيث انتـقل مركز تـعاونـها وجتمـعها
سرح إلى الـسينـما وهذا ما يـؤكده د. ثروت عـكاشة : "الـيوم تتـصدر السـينمـا لتجمع من ا
تـسق الـشامل (وبـعـد حتولـهـا إلى نـاطقـة) بدأت بـ الفـنـون جمـيـعاً مـحـققـة الـعمل الـفـنى ا
ـسرح ـسـمـوعة وأخـذت تـقـدم ا ـرئيـة وا الـسيـنـمـا خـطواتـهـا اجلـبـارة فى جتـميع الـفـنـون ا
وسيـقى والفنون التشكيليـة كلها فى عمل واحد رائع التناسق وأصـبحت السينما وسيلة وا
ـكان حـاملـة أروع األعمال إلى بـلوغ الـكمال جلـميع الـفنـون كمـا حطّـمت حواجز الـزمان وا

ا ال يستطيعه فن الباليه وال األوبرا". الفنية ب ربوع العالم 
ومنـذ العصر اإلغـريقى ظهـرت محاوالت الفـنان الـتى ال تنقطـع من أجل خلق عمل فنى
شامل يجمع الفـنون كلها وقد جتسد هذا العـمل أوالً فى الدراما اإلغريقية التى جمعت ب
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نـاظر التى رسمهـا الفنانون ائى أمام خـلفية من ا وسيـقى والرقص اإل الشعر و الـغناء وا
وذجى (األوبرا والباليه) غير أنها التشكيليون وبالفعل تالقت الـفنون جميعها فى كلٍ من 
لم تصل إلى هـذه الدرجـة من التكـامل الرائع إال مع ظـهور الـسيـنما وخـاصة بـعد إكـتشاف
ـوجـات الـصـوتـيـة إلى مـوجـات ضـوئـيـة ثم تـقـوم مـادة (الـسـالـيـنـيـوم) الـتى تـقـوم بـتــحـويل ا
بتحويلها مرة أخرى إلى صوتية وفى هذا احل بدأت السينما خطوتها اجلبارة فى جتميع
وسيقى والـفنون التشكيليّة كلها فى عمل سرح وا سموعة وأخذت تقدم ا رئيـة وا الفنون ا
واحد رائع التناسق وأصـبحت السينـما هى الوسيلة إلى بـلوغ الكمال جلـميع الفنون حيث

كان حاملة أروع األعمال الفنية ب ربوع العالم.  حطمت حواجز الزمان و ا
ومن هـذا يـتـضح أن الـعمل الـفـنى هـو نـتـيـجـة لعـمـلـيـة إبـداعـية إمـا "فـرديـة" مـثل الـفـنان
التشـكيلى عند قيامه برسم لـوحاته أو نحت بعض األعمال الفـنية أو الكاتب عند إبداعه أحد
عـنى أنها تؤدى الروايـات األدبية أو "جمـاعية" وتـظهر تلك الـفنون فى أشكـال فنية مـركبة 
وسـيقى ـثال : فـالغـنـاء يتـكـون من الشـعـر وا متـداخلـة مع بـعضـهـا البـعض ; عـلى سبـيل ا
وسـيقى والـتمـثيل واألزياء ـسرح أو الـسيـنمـا يتـكون من الـشعـر أوالنـثر بـاإلضافـة إلى ا وا
ـاء مع بـاقى الـفــنـون وهـذه األعـمـال اجلـمـاعـيـة والـديـكـور وقـد يـشـتــرك فن الـرقص أو اإل
اشتـرك فى وجـودهـا مـجـمـوعـة من الـفـنـان حتـت سيـطـرة قـائـد الـعـمل الـفـنى والـقـائد فى
ايسترو ; وسيـقى "األوركسترا" هـو ا سرح أو الـسينما هـو اخملرج والقائـد فى اجملال ا ا
ثابـة قائد األوركستـرا فى العمل التمـثيلى وأهمية الـقائد ال تعنى اإلقالل من فاخملرج إذن 
شـارك شـارك فى الـعـمل اجلمـاعى حيـث إنه ال يرى الـنور إال من خالل جـمـيع ا شـأن ا
فيه وليس بدور القائد فقط. وبالتالى فالفنون تتعاون مع بعضها البعض حتى يتولد عن هذا

الدمج عمل فنى متكامل األركان له خصائصه اجلمالية.
وعـمـليـة اإلبـداع تـلك تـهـدف إلى تـرجمـة الـفـنـان ألحـاسيـسه ومـشـاعـره فى شـكل الـعمل
بدع ويعـرف هربرت ريد الفن الفنى نـتيجة تـفاعالت وجدانيـة وعقليـة حتدث داخل الفنـان ا
تعة تـشبع إحساسـنا الذى يتم إشـباعه حينـما نكون قادرين :"بأنه محـاولة إبداع أشكـال 

على أن نتذوق الوحدة والتناغم ب مجموعة العالقات الشكلية التى تتذوقها حواسنا".
إذن فالعمل السيـنمائى هو ثمرة لتضافر جهـود فريق من التقني قد يجاوز عدد أفراده
ـائـة فى كـثــيـر من األحـيـان ولـكـن اخملـرج هـو الـذى يـتـحــمل مـسـؤولـيـة الــعـمل فى نـهـايـة ا
ــطـاف ألن عـلـيه يــقع عبء تـوجـيه فــريق الـعـمل كـمــا أنه يـحـدد الـرؤيــة الـفـنـيــة لـلـفـيـلم أو ا

سرحية ويضع فيها بصمته اخلاصة. ا
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ولـذا فـلـلمـخـرج دور مـهم وأساسـى فى إدارة العـمل الـفـنى كـما يـقع عـلى عـاتقـه عمـلـية
ــا أو حـديـثـا الـتـفـســيـر الـتى تــرتـكـز عـلـى عـامـلـ هــمـا : الـنص الــدرامى سـواء كـان قـد

تغيرات السياسية واالقتصادية. واألحداث والقضايا اجملتمعية النابعة من ا
ويـقول عـالم اجلمـال األمـريكى "سـتيـفن بيـبر Stephen Pepper" أن الـسلـوك االنفـعالى
ـسرح أو عـلى شـاشة الـسيـنـما يـعـتبـر أكـثر األسـاليب ـشـاهد عـلى خـشبـة ا الذى يـلـحظه ا

تفرج واستثارة أحاسيسه. تأثيراً فى إيقاظ عواطف ا
عرفى Aesthetic أكثر من ارتباطه باجلمال كون اجلمالى ا كما يـرتبط العمل الفنى بـا
ـكـون اجلمـالى هـو الـشعـورواالنـفعـاالت من (فـرح وتـأمل واستـكـشاف احلسى Beauty وا
وتـوقع وغمـوض وتـخيل) وغـيرهـا من األحـاسيس الـتى تـنبـعث بداخـلـنا عـند تـلـقيـنا لألعـمال

الفنية واجلمالية.
بـدع من جـهـة وأيضـاً عالقـة ب ـثل الـعالقة بـ الـعمل ذاتـه والفـنـان ا والـعمـل الفـنى 
ـتلقـ له من جهة أخـرى وكل ذلك ينـعكس على األعـمال الفـنية العمل الـفنى ومبـدعه وب ا
فيـتسم كل منـها بتـعبيـر جمالى يـختلف عن اآلخـر ولكن عالقة اجلـمهور بـالفيـلم السيـنمائى
تـفرج مـباشـرة وال يسـتطيع أى تـتسم بـطبـيعـتهـا األحاديـة فهى تـخرج من الـشاشـة إلى ا
شـخص حـتـى لـو كـان اخملــرج من إجـراء أى تـعــديالت أو اخـتـصــارات بـعـد عـرض الــفـيـلم

وتوزيعه ونسخه العديد من النسخ وعرضها على الشاشات السينمائية.
ودائـماً يـنـتـقى اخملرج مـن األدب ما يـتـوحــد معه كـمــا يـقــوم بـتـحـويــل هذا األدب إلى
موقف درامى وبالتالى فالعالقة ب األدب والسـينمـا معروفة منـذ القـدم عنـد كبــار األدباء
وتـتـضـح فى الـكـثـيـر من أعــمـالـهم مـثل شـكـسـبـيـر فى هــامـلت ومـاكـبث ورومـيـو وجـولـيـيت
وفيـكتـور هوجـو فى البـؤســاء وتـولسـتوى فى احلـرب والسالم والـبعـث واإلخـوة كرامازوف
ة والعـقاب. أذن فالعالقـة قوية ب هـذين الفن فاألدب فن سـينمائى والـسينما فن و?اجلر
أدبى يـقـوم كل مـنـهـمـا عـلى أسلـوب الـقص واحلـكـايـة الـتى لـهـا بدايـة ونـهـايـة وحتـتـوى على

صراع كما أن لغتها هى لغة احلوار القائمة على البالغة.
Siergie Eisenstein واإلخراج الـسنـيمـائى هو فن مرجتل وكـان "سيـرجى آيزنـشتاين
" (1948-1898) يعـمل على حتـقيق أهـدافه وأفكـاره التى يـسعى إلى حتـقيـقهـا داخل موقع
الـــتــصـــويــر (الـــبالتـــوه) كــمـــا يــؤكـــد ذلك اخملــرج األمـــريــكـى الــبـــولــنـــدى األصل "رومــان
بوالنـسكى Roman Polanski" أن الفكـرة الدقـيقـة التى سـيقوم بـتنـفيـذها تـكون فى ذهنه

ال. وهو ال يرجتل على اإلطالق فى البالتوه حيث يكون مقيداً بعامل هما : الوقت وا
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ا عُرف باألفالم التسجيليــة أو وحينما نتتبــع تاريخ السينـمــا فإننا نلحــظ أنها بدأت 
صنع وصبياً يـلتهم تفاحة وبعد الـتوثيقيــة حيث صـوّر األخوان لوميير خروج عـمال من ا
ـصرية عودة عقدين صوّر اخملـرج محمـد بيومى الـذى يُعد الرائـد األول للسـينمـا التوثيـقية ا
ـنـفى. وبـعد مـرور فـترة من الـوقت ومع تـراكم اخلـبرات الزعـيم سـعـد زغلـول وصـحبه من ا
ـشتغلـون باجملال الـسينـمائى إمكانـية السـينمـا التعبـيرية وأنـها وسيـلة فعّآلـة للتـعبير أدرك ا
ـشـاعـر واألحـاسـيس وأيـضـاً قـد تـعـبـر عن وجـهـة نـظـر سـيـاسـيـة وبـالـتـالى فـتـحـوّلـت عن ا
الـسـيـنـمـا من مـجـرد حـرفة إلـى فن وارتـقت األفالم الـتـوثيـقـيـة إلى الـتـسـجـيـلـيـة ومـنهـا إلى

األنواع األخرى اخملتلفة من األفالم. 
وقـد تنوعت األفالم الـتسـجيلـية لـيس فقط فى مـوضوعاتـها بل فى مـناهـجها وتـوجهـاتها
حـيث عُرِضت أفالم وصـفـية وحتـليـليـة بـعضـها يـتـحدث عن الـعظـمـاء واآلخر عن الـبسـطاء
وعُرضت أفالم عن التنـمية وأخرى فى النقد االجـتماعى وفى الوقت نفسه ترسّخت لألفالم
الحظة من خالل احلـياة الواقعـية وأساسها عايـشة وا التسـجيليـة بعض اخلصائص مـنها ا

حياة اإلنسان. 
ويعتبـر أول أستوديو فى العالم هو  Black Maria الذى بنى فى أراضى معمل إديسون
قـطرن وله سقف يسـمح بدخول الشمس فى فـبراير ١٨٩٣ وكان عـبارة عن كوخ من الورق ا
ومــركب عـــلى مـــحــور يـــســمح بـــدورانه لـــدخــول الـــشــمس فـى أى وقت وفى طـــرفه كــامـــيــرا
ـوسـيـقـي فـنـانى الـسـيـرك تؤدى الـكـايـنتـوجـراف الـثـقـيلـة وفى الـطـرف اآلخـر مـجـموعـة من ا
ـوسيـقى وأهـميـته بـالنـسـبة لـفن الـسنـيـما مـنذ مـقـتطـفـات من عروضـهـا وهذا يـؤكـد ارتبـاط ا
اإلرهاصات األولى لهـذا الـفن حيـث يلتقــط اخملــرج الفكرة التى يـرغب تناولها ويـصيغها فى
نـسق من مـفـردات الـواقع يـشـكـلـهـا فى بـنـاء سـيـنـمـائى يـعـبـر عن وجـهـة نظـره ويـراعى فـيه
وحـدتى احلـدث والزمـان بـأسلـوب فنى بـارع وبـالتـالى فـالفـيلـم التـسجـيـلى يخـتلـف عن الفـيلم
الروائى حيـث يكون لـلفيـلم الروائى قصـة مؤلفـة ومعـاجلة دراميـاً على شكل مـشاهد ولـقطات
وحـوار مؤلف خصـيصـاً ليـتنـاسب مع تلك الـظروف أما الـفيـلم التـسجـيلى فال يـوجد له رواية
وضـوع الذى اخـتاره سـلفاً ـعلـومات الـعلـمية حـول ا ـام بعض ا ـا يحرص اخملـرج على إ وإ
ـناظـر هـنا طـبـيعـيـة بـدون حتريف أو اصـطـناع ال تـتـقيـد بـالبـالتوهـات ولـكنـهـا فى األماكن وا

عتادة لألشخاص العادي الذين لم يألفوا الوقوف أمام الكاميرات أوعدسات التصوير. ا
كـمـا تـعـتـبـر الـصـورة من عالمـات إبــداع الـبـنـاءالـدرامى وأيـضـاً احلـوار الـذى يـعـد من
جـمـاليـات هذا الـفن فـاللـقطـة الـسنـيمـائـية تـمثل عـنـصراً مـهمـاً من الـعنـاصـر اجلمـاليـة لذا
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فـالـعنـاصـر اجلمـالـية تـتـعدد داخـل أى عمل فـنى ويـعتـبـر كل مـنهـمـا مكـمل لـآلخر وال تـظـهر
الصورة اجلمالية بدون أى من تلك العناصر.

ـؤلف الـفـرنسى جـان لـوك جودار  Jean Luc Godard أن اخملـرج قد ويـرى اخملرج وا
ـكـنه إبـداعه من الـوصـول إلى مـرتـبـة الـفــيـلـسـوف حـيث يـعـمل عـلى خـلق رؤى وتـصـورات
جديـدة يكتـبها بـواسطة الـكاميـرا ; والسينـما عنـده ليست مـجرد عمـلية مـشاهدة بل هى فن
يسـتقى من الروايـة اجلديدة تـقنيـاتهـا فى السرد واخلـيال كمـا يستـقى من الفلـسفة قـدرتها
على تـوليـد األسئلـة واإلستـنتـاجات. وقـد إشتـهر جـودار بعمل حـوارات مكـتوبـة بطـريقـة غير

ا هو متداول فى الروايات األدبية.  مألوفة فى احلياة اليومية وتقترب 
تعنا جميعاً ويؤثر علينا بشكلٍ أو بآخر من خالل وبالتالى ففن السينما هو الفن الـذى 

ما نشاهده على تلك الشاشة.
وسيقى والصورة داخل الفيلم السينمائى : وسيقى والصورة داخل الفيلم السينمائى :العالقة ب ا العالقة ب ا

يوجـد الكثيـر من الفنون التى تـعتمد عـلى بعضهـا البعض لتشـكيل وحدة إبداعـية متحدة
سرح فـردها بل تـعتـمد على الـفنـون األخرى مـثل ا فـيمـا بينـها وهى الـفنـون التى ال تـقدم 
ـوسـيقى والـسـيـنـمـا اللـذين يـعـتـمـدان عـلى عـنـاصـر فـنيـة أخـرى مـثل اإلضـاءة والـديـكـور وا
وغيـرهـا وهـذه العـنـاصر فـى مفـردهـا فنـاً فى ذاته ولـكن حـيـنمـا تـتـآزر مع الفـنـون األخرى
تعمل على خلق عمل إبداعى متميز تتكاتف فيه تلك الفنون مكونة فناً جماهيرياً إبداعياً مثل

فن السينما.
ـقـومـات اجلـمـاليـة فى واقـعـيـة الـصـورة والـتى تـشكل  وتـعـتـبر احلـركـة هى إحـدى أهم ا
باإلضافة إلى مـقومات أخرى مـثل الصوت واللون عـناصر هذه الـواقعية التى تـميزها والتى

شاهد حيث جتعله يندمج فى إطار احلدث الدرامى. تعمل على جذب ا
ـشـهــد مـنـذ أزمـنـة بـعـيـدة وذلك ظـهـر فى الـعـروض ــوسـيـقى مـرتـبـطـة بـالـصـورة وا   وا
ـسـرح وبـالـنشـاط الـدرامى ثم من خاللـهـا فى عـصر الـيـونـانيـة الـتـاريـخيـة حـيث ارتـبـطت با
سرحية نفس النهج والذى أثر على فن األوبرا حيث زاد االرتباط النهضة نهجت العروض ا
ـا للـموسـيقى من تـأثيـر على اإلنـسان ـوسيـقى والـنص واحلدث الـدرامى ويرجع ذلك  ب ا
حيث تمنحه دفعة شعورية غير طبيعية ألنها سريعة النفاذ إلى الوجدان والعواطف ولها قوة
تعبـيرية تـصل إلى أعماق الـنفس كمـا أنها تـعتمـد على عنـصر اإليقـاع الذى يعـتبر من أهم
وسـيقية الـتى تتحدد عـلى أساسها ـكونة ألى عمل فـنى وهو من أهم العنـاصر ا العـناصر ا
ـوسيـقى كمـا أن اإليـقاع داخل الـعمل الـسيـنمـائى أيـضاً من أهم الـعنـاصر الـفنـية طـبيـعة ا
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التى تتـحكم فى مسار العـمل الدرامى والبد أن يحـدث التوافق ب عـنصرى اإليقـاع ليتحدا
وسـيقى والـصورة فى مـعـاً ليـكونـا عنـصراً إيـقاعـياً واحـداً فى العـمل الدرامى حـتى تكـون ا
وحدة إيقاعية وأحدة تعمل على خـلق بُعد جمالى فى الفيلم كما تقوم موسيقى األفالم بدور
وسـيقى منذ بـدايات السـينما جـزءاً مكوناً رئـيسى داخل العـمل السينـمائى حيث أصـبحت ا
ـصاحبة لـألفالم تختلف ـوسيقى ا من الـعمل الفنى ولـيس مُكمالً له. ونـحن نرى أن طبـيعة ا
بـإخـتالف اخملـرجـ حيـث يتـدخل بـعض اخملـرجـ فى جمـيع الـتـفـصيـالت اخلاصـة بـالـعمل
وسـيقى Composer أثنـاء عمـليـة التـأليف ـؤلف ا الـفنـى إلى احلد الـذى قد يـسيـطـر على ا
ا يـؤدى لوجـود بعض اجلـماليـات التى يـرى اخملرج أهـميتـها من وجـهة نـظره وقد لـلفيـلم 
شاهد وسـيقى ليعـبر بوجهـة نظره وإحسـاسه عن ا يطـلق بعض اخملرجـ العنان لـلمؤلف ا
الدرامـية وكل أسـلوب يـخـلق موسـيقى لـها شـكل معـ وجمـاليـات معـينـة تخـتلف أيـضاً مع
ؤلف الذين يرفضون السيطرة على أسلوب طبيعة كل مؤلف موسيقى ; حيث يوجد بعض ا
وسـيـقى بوضع ـؤلف ا تـألـيفـهم من قـبل اخملرجـ وقـد يتم االتـفـاق بيـنـهمـا عـلى أن يقـوم ا
ـوسـيـقى ثم يـتم بـعـض الـتـعـديالت فى الـنـهـايـة بـاحلـذف أو اإلضـافـة ولـكن يـتـمـيـز بـعض ا
ـؤلف إحـسـاسه ـرونـة وحـرفـيـة عـنـد تـألـيــفـهم لألفالم حـيث يـطـوع ا ـوسـيـقـيـ  ـؤلـفـ ا ا

وموهبته للمشهد السينمائى ويكون هو القائد له عند التأليف.
ـوسيـقى الـعـنان لـنـفـسه ولم يـلتـزم بـالـوقت احملدد فـيـكـون خرج عن ـؤلف ا وإذا أطـلق ا
دوره األساسى وهـو التـعبـير عن رؤيـة اخملرج داخل الـعمل الـدرامى وفى هذه احلـالة تـكون
وسـيقى اخلـالصة الـغيـر ملتـزمة بـزمن محـدد أو التعـبيـر عن موضوع ؤلـفات أشبه بـا تـلك ا

ؤلف وإحساسه فقط.  مع والذى يخضع العمل الفنى فيه لرغبة ا
ـوســيـقـى أثـنــاء اإلعـداد لــلــفـيــلم لــكى يـضع ـؤلـف ا ويـفــضل بــعض اخملــرجـ وجــود ا
وسـيقى للسيناريو ويتم السيطرة ؤلف ا ناسـبة والبعض اآلخر يكتفى بقراءة ا وسيقى ا ا
فيوال" حتى ال ـوسيقى بالنسـبة للقطات الـسينمائـية باستخدام جـهاز "ا ؤلف ا على إبداع ا
ـتلقى ولكن فى ا قـد يؤثر سـلباً على ا ؤلف الـزمن احملدد للمـشهد ثانـية واحدة  يتـعدى ا
ـــكــتــبــة ــســـجــلــة من ا ــوســيـــقــات ا ــكن اســـتــخــدام بـــعض ا حـــالــة عــدم وجــود مـــؤلف 
شاعـر اإلنسانية اخملتـلفة سواء حزينة أو واقف وا وسيقية Music Library لتـعبر عن ا ا
كن اسـتـخـدام احلروف لـتـمـيـيز كل مـقـطـوعة مـبـهجـة سـريـعـة أو بطـيـئـة وفى ذلك احلـ 
موسيقية تسـتخدم كخلفيـة موسيقية عن غيرهـا سواء كانت مقطوعة صـوتية (مغناة) أو آلية
ـوسيـقيـة األولى بحـرف (أ) والثـانية (ب) وهـكذا وفـى حالة ـقطـوعة ا (عـزف فقط) وتـبدأ ا



¥¥

قـطـوعة أكـثر من مـرة فى لـقطـات أخرى فـتـأخذ حـرف جديـد مـختـلف وكأنـها تـكرار نـفس ا
مقطوعة جديدة.

ـؤثـرات الصـوتـية Sound Effects مـثل أصـوات الريـاح والـعواصف كـمـا يـتم إضافـة ا
ـؤثـرات والـرعـد وازدحـام الـشـوارع أصـوات الـسـيـارات والـقـطـارات وخالفه وتـكـون هـذه ا
ـؤثـرات الصـوتـية مـسـجلـة عـلى أشـرطة أو أسـطـوانات خـاصـة تـكون مـحـفـوظة فى مـكـتبـة ا
ـؤثـرات اخلاصـة بـالـفـيلم من  Sound Effects Library ولـكن أحـيـاناً يـتم وضع بـعض ا

 .Life Effects ؤثرات احلية خالل فنى مختص وتعرف باسم ا
Al- تحركة الفريد نيومان وسيقية للصور ا ـدونات ا     وقد ابتكر العبقرى فى استخدام ا
Partitura ـدونة (البـرتاتورة  fred Newman نـظاماً جـديداً فى القـرن العشـرين لتـنظيم ا

سـتـخدمـة فى حركـة الصـورة الـسنـيمـائيـة وعرف بـنـظام نـيومـان وكان يـعمل or Score) ا

بهذا الـنظام أثناء حتـضير الفيـلم عن طريق إعطاء حريـة مطلقة لـلقائد فى استـخدام عنصر
ا الـزمن وأيضاً حـرية تامـة فى اآلداء وهو ال يأخـذ فى االعتبـار الساعـة لتحديـد الوقت وإ
الـشاشة والـلقـطة الـسينـمائـية هى الـتى حتكم وتعـطى له اإلشارة بـإنتـهاء الـزمن ولكن هذه
ـؤلـف الـطـريقـة حـسـابـية ومـعـقـدة فى اإلعداد لـلـفـيـلم وبالـتـالى فال يـتـبعـهـا عـدد كـبيـر من ا
وسيـقى لكى يقوم ـوسيقى يرسـلها إلى قـسم ا ـؤلف من تأليف ا ـوسيقـي وبعد انـتهاء ا ا

سئول عن التدوين بتدوينها كما هى بدون أى تعديل أو تغيير. الشخص ا
وسيقى فى األفالم : وسيقى فى األفالم :وهناك نوعان من ا وهناك نوعان من ا

مـثل وسيـقى األساسيـة : وهى التى تظـهر مع بـداية الفـيلم وظهـور عنوانه وأسـماء ا ا
ـوسيـقى حيث ؤلف ا ـوسـيقى غـالبـاً ما يـهتم بـهـا ا (الـتتـر) أو عنـد الـنهـاية أحـيانـاً وهذه ا
يزه عن شاهـدين وتتعلق بـالفيلم بـقدر جناحهـا وتظل وكأنهـا عنوان له  تتعـلق فى أذهان ا
ـوسيـقى بـشكل كـبيـر داخل الفـيلم فى ؤلف ا دونه من األفالم األخـرى وقـد يعـتمـد علـيهـا ا
وسيقية وقد يقوم مصاحبة اللقطات السينمائية أو تكون األساس الذى يبنى عليه أفكاره ا

ببناء تيمات حلنية مختلفة داخل الفيلم وقد يجمع ب تلك الفكرت معاً فى آن واحد. 
ـوسـيـقى الـتـى تـصـاحب الـلـقـطـات الـسـيـنـمـائـيـة واألحداث ـوسـيـقى الـثـانـويـة : وهى ا ا
الـدرامية داخل الـفيلم الروائى ويـستخـدمها اخملرج ألغـراض درامية مـعينة فـهى تتغـير وفقاً
شاهد وفى أحيـان أخرى تكون مجرد ا تتطلـبه األحداث فهى تستخـدم أحياناً للـربط ب ا
تلقى خـلفية بسيطة غيـر ملحوظة بشكل كبير لـلمتلقى وفى بعض األحيان تعـمل على تهيئة ا

ا سوف يحدث على الشاشة وغالباً ما تهيئنا لنهاية الفيلم.
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شـهد الدرامى فـقد يكون تلـقى با كما يـعمل الصـمت أحيانـاً على زيادة شـعور وإحسـاس ا
ـوسيـقى حـسـبـمـا يـتـراءى لـلـمخـرج لـتـوصـيل رؤيـاه الـفـنـية الـصـمت أبلـغ من احلـوار ومن ا

تلقى.  وأثرها اجلمالى على ا
وسيقى بالصـورة داخل الفيلم السينـمائى فعلينا إذن ونـظراً ألهمية العالقة الـتى تربط ا

تتبع تلك العالقة منذ البداية مع ظهور هذا الفن حيث كانت السينما فى البداية هى:
السينما الصامتة : السينما الصامتة : 

ا دعـا تولـستوى Tolstoy أن يـطلق عـليـها  إن الـسيـنمـا فى البـدايات كـانت بدون صـوت 
"الصامت العظيم" حيث كانت السينما عبارة عن لوحات تشكيلية متحركة.

وعلى الـرغم من أنـنا نـطلق عـلى الـسيـنمـا فى أيامـها األولى (الـسـينـما الـصامـتة) إال أنـنا ال
كن أن نعـتبـر هذا التـعبـير تعـبيراً دقـيقـاً ألن السيـنما لم تـكن فنـاً صامتـاً منـذ نشأتـها وحتى

ولدها. وسيقى عنصراً جوهرياً لألفالم منذ اليوم األول  وقتنا احلالى بل لقد كانت ا
وقـد نـشـأت األفالم الـصـامـتـة فى الـسـيـنـمـا مـنـذ البـدايـات وحـتى عـام ١٩٢٦ولـكن دخل
ـؤثرات الصـوتية بـينما لم وسـيقى وبعض ا الصـوت خالل هذه الفـترة من خالل استـخدام ا
ونتاج يكن هناك حـوار على اإلطالق كما تمت العديد من احملاوالت والـتجارب الستخدام ا

السينمائى فى أفالم السينما الصامتة. 
مثـلون أمام الكاميرا كان وفى أثنـاء تقد األفالم الصامتة كـان احلوار الذى ينطق به ا
ـشهد مبـاشرة وبالتالى يكتب عـلى لوحات يتم تـصويرها ووضـعها فى شريط الـفيلم عقب ا

. نطوق من خالل احلوار فى السينما الصامتة كان مقروءاً فان الصوت ا
وسيقى تقع على عاتق قائـد األوركسترا وال يتدخل مخرج الفيلم  وكانت مهمة اخـتيار ا
فى ذلك عـلى اإلطالق بل لقـد كـانت الـصفـة اجلـوهـرية الـتى تـؤهل الـشخص لـتـولى مـنصب

هارته أو ذوقه الرفيع. وسيقية ال  قطوعات ا لكه من ا قائد األوركسترا هو مقدار ما 
وسيقى اخلاصة ا كان قائد األوركسترا نادراً ما يشاهد األفالم قبل عرضها لتحضير ا و
ـوسيـقى دائمـاً مرجتلـة وال تتـمشى مع الـطابع الـعام للـفيـلم فكـانت عبارة عن لـها فـقد كانت ا
مقطـوعات من أغانى شعبية مختـارة أو قطع موسيقية خفيـفة وكان هذا ال يرضى منتج الفيلم

وسيقى بالنسبة للفيلم. دى أهمية ا عرفته  ولكن كان يضطر أن يقبل نظراً 
ونـظـراً لقـصـر مشـاهـد الفـيـلم الصـامت وسـرعة االنـتـقال من مـشـهد إلى آخـر فـلم يكن
ـعنى أنه كان ـصاحـبة حيث كـان بناؤهـا بسيط  ـوسيقى ا هناك أى مـجال لتـطور شكل ا
يـجـوز إطـالـتـهـا بالـتـكـرار أو ضـغـطـهـا عـنـد احلاجـة أو وقـفـهـا إذا لـزم األمـر وكـانت مـهـمة
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رتبطة ـوسيقى الرئـيسية فى تلـك الفترة هى تفـسير القـصة والتعـبير عن احلالة الـنفسيـة ا ا
. شاعر التى تثيرها الصورة عن طريق الع بأحداث الفيلم بحيث تثير فى األذن نفس ا

رحـلة كـانت الشـخصـيات تـتحـرك وتتـكلم عـلى الشـاشة بـدون إصدار صوت وفى تـلك ا
تفرج فى حالة تشوش ولكن وكانت هذه الصورة الغير واقعيـة ألشياء واقعية جعلت ذهن ا
وسـيقى هى العـنصـر الذى يـجعل اجلـمهور يـتقـبل هذا الـوضع دون انزعاج مع أصبـحت ا
اعتبارها األسـاس العاطفى داخل الفيـلم الذى يعمل على حتـريك مشاعر اجلمـهور ويجعلهم

أكثر تقبُالً للقصة. 
Com- فى كتابه Hanns Eisler  وسيقى هـانز آيسلر ـؤلف ا وفى هذا الـصدد يقول ا
ـــفـــروض أن يـــصـــاحب الـــفـــيـــلـم مـــؤثـــرات خـــيـــالـــيــة أو posing for the film إنه "من ا

شبـحية Ghostly Effect قويـة حتى تـتمـشى مع هـذه الشـخصـيات الـشبحـية الـتى تـتحرك
شاهدين". على الشاشة أمام ا

وسيـقى والفيلم إال أن اجلمـهور كان  وبالرغم من عدم وجـود التزامــن أو التوافق ب ا
Con- مـثليـن بـجانـب الـشــاشـة يـتقبـلهـا أكثر من الـتعـليق الـركيـك الذى كـان يرويه أحـد ا

cealed Actors لشرح موضوع الفيلم وتعويضاً عن عدم وجود احلوار.

ولـكـن مع هـذه األســبـاب جنـد أن الــسـبب الــرئـيــسى الحـتــيـاج الــفـيــلم لـلــمـوسـيــقى هـو
وسيقى. فالـفيلم فى جوهره اإلحساس الغـريزى والالشعورى للـمشاهد باحـتياجه لسمـاع ا
كـن أن نتـخيل مـشـاهدة أو مـتـابعـة حركـة بـدون صوت يـزامـنهـا سواء هو فـن احلركـة وال 

كان موسيقى أم إيقاعًا صوتيًا. 
وسـيقى فى هذه الفـترة لم يكن إحتـياجاً درامياً أو  ومن هذا يتضح أن االحـتياج إلى ا
فنـيـاً ولـكن فـقط لـتزامـنـهـا مع إيـقـاع الـفيـلم بـإعـتـبـاره فن احلركـة  وكـان مـعـظم اخملـرج
ـوسيقى شـراً البد مـنه ألفالمهم) وذلك ألنـها تـنفق تكـاليف بـاهظة نـتجـ يعتـبرون أن (ا وا
بالنسبة لهم فى الوقت الذى يرى فيه اخملرج أنها ال تضيف جديداً بالنسبة للناحية الفنية.

مرحلة دخول الصوت إلى السينما منذ عام ١٩٢٧-١٩٤٠:مرحلة دخول الصوت إلى السينما منذ عام ١٩٢٧-١٩٤٠:
مـنــذ بـدايـة اخــتـراع الــسـيــنـمــا وكـانت هــنـاك الــكـثــيـر من احملــاوالت الزدواج الـصـورة
بالـصوت حـيث طـرأت فكـرة الـسيـنمـا فى مـخيـلـة إديسـون من البـدايـة باعـتبـارهـا إختـراعاً
ـكن به تسـجيل الـصوت والصـورة معـاً فى وقت وأحد ويـقول ادوارد ك. دكـسون فى هذا
الصدد : إنه فى عام ١٨٨٩ أثـناء جتارب إديـسون األولى الختراع الـكينتـوسكوب انه طابق
عـروضة علـى الشـاشة كمـا قدم "جـورج هيل سـجل علـى أسطـوانة وصورتـه ا ب صـوته ا
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Hale" عام ١٩٠٣ أفالم رحالته حـول العـالم بعد أن وضع لـها ضجـيج قطار مـصاحبـاً لها

ـؤثرات صـاحبـة مـجمـوعة من ا وبـعدهـا قدم "لـيمـان هاو Lyman Howe" أفالم لـرحالته 
وسيقى أمراً جوهرى فى الفيلم منذ البداية. الصوتية وهذا يؤكد أن ا

 ويعـتبر دخول الـصوت إلى السيـنما ليس ولـيد تلك الـفترة التى دخل فـيها إلى ذلك الفن
ا كـانت فـكرة وجـود الصـوت متـزامـنة مع الـسيـنـما مـنذ أن كـانت مـجرد فـكرة فى ذهن وإ
مـخـتـرعـيـهـا ويـرجع ذلك إلى عـام ١٨٥٧ وظـهـور جـهـاز "الـفـونـوجـراف" حـيث يـتم تـسـجـيل
األصــوات من خالله وقــد ســاعـد هــذا اجلــهـاز عــلى ظــهـور اخــتــراع إديـســون عـام ١٨٧٧
ـسـمى الـفونـوجـراف أيـضـاً ورغم وجـود الـفـونوجـراف مـنـذ وقت بـعـيـداً عن إكـتـشاف فن ا
السـينمـا اال أنه لم يتم اسـتخدام الـصوت فى بـدايات السـينمـا منذ ظـهورهـا بل تأخر لـفترة
طويـلة تـقـارب الثالثـ عامـاً ففى عـام ١٩٢٥ وقع االخوان وارنـر إتفـاقاً مع شـركة وسـترن
شـروع (فـيتـافون Vitaphone)  وقدمت الـيـكتـريك إلنـتاج أفالم نـاطـقة وأطـلق عـلى هـذا ا
ـمثـل لم تـكن واضحـة على الـشاشـة ولكن أولى أفالمهـا فيـلم "دون جوان" ولـكن أصوات ا
صاحبت الـفيلم موسـيقى قدمـتها أوركسـترا نيـويورك فيلـهارمونـيك مسجلـة على الفـيلم كما
 أيضاً تسجيل اخلـطبة التى ألقاها "ويل هيز Will Hays" رئيس رابطة منتجى وموزعى
األفالم فى أمـريـكــا وبـالـتـالى جنـحت فــيـتـافـون فى تـقـد الــصـوت ألول مـرة عـلى الـشـاشـة

السينمائية فى العرض األول لفيلم دون جوان فى ٦ أغسطس عام ١٩٢٦ .
وبـظهور فـيلم (مغـنى اجلاز) ظهـر أول فيلم نـاطق فى تاريخ السـينمـا عام ١٩٢٧ إخراج
ـوسـيـقى مـسـجـلـة عـلى الـفـيـلم بـيـنـمـا احلـوار عـبـارة عن عـنـاوين "آالن كـروسالنـد" وكـانت ا
ثل على الشاشـة وهو يتحدث ألحد مطبوعة ولـكن سمع جمهورالـسينما وألول مرة صـوت 
ـمـثلـ فى فيـلم روائى وهو فـيـلم (غنـائى) ويعـنى هذا أن ظـهـور أول فيـلم ناطق بـدأ بفـيلم ا
وسـيـقى داخل الـفيـلم وفى يـوليـو عـام ١٩٢٨ قدمت ا يـدل عـلى قيـمـة ا غـنائى مـوسـيـقى 
دينة" أول فيلم ناطق بأكمـله وبعد إكساب الشاشة صوتاً من شركة "وارنر" فيـلم "أضواء ا
خالل إخوان وارنـر فإن السينـما قد اكتـسبت من خالل الصـوت وظيفة جـمالية تشـبه وظيفة

التركيب.
ولـكن هـذا ال يـنـفى احملـاوالت الـعـديـدة الـتى قـام بـهـا الـقـائـمـون عـلى فـن الـسـيـنـمـا مـنذ
البدايات أثناء عروض األفالم الصامتة لدخول الصوت منها استخدام بعض األشخاص فى
ـؤثــرات الـصــوتـيــة أثـنــاء عـرض الــفـيــلم حــيث يـجــلس هـذا دور الـعــرض ألحـداث بــعض ا
ياه الشخص أسفل الشاشة وحوله مجموعة من األدوات مثل: وعاء به ماء إلحداث خرير ا
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ـشهـد ذلك بـاإلضـافـة السـتـخدامه مـسـدس يـصـدر أصـوات مقـذوفـات فى الـهـواء إذا لـزم ا
شى أو اجلـرى وأيضاً يـكون بجـواره باب ليـصفقه قـدميه أثنـاء اجللوس ألحـداث أصوات ا
مطـابـقاً لـصفـقات األبـواب على الـشـاشة وكـانت تلك الـطريـقـة تكـلف دور العـرض كثـير من
ـهـمـة لـذا فـقـد األمـوال كـمـا أنـهـا تـسـبب الـكـثـيـر من الـعـنـاء لـذلك الـشـخص الـقـائم بـتـلك ا
قطوعات التى تتمشى وطبيعة استخدم أغلب دور العرض عازف البيانـو لكى يعزف بعض ا
الــــفــــيــــلم أثــــنــــاء الـــعــــرض بــــعــــد ذلك وفـى عـــام ١٩٠٨ ظــــهــــر جــــهـــاز جــــديــــد يــــعـــرف
بـالـسـيـنـيـفون Cinephone وهـو عـبـارة عن أسـطـوانـة مـسـجل عـلـيـهـا الـكـلـمـات واألصوات
وجودة مثل عـلى مطابقة شـفاههم لتلك الـتسجيالت ا نطوقـة على الشاشة ويتـم تدريب ا ا

على هذه األسطوانات.
وفى احلقيقة بـعد عام ١٩٠٨ أصبحت السـينما الصـامتة غير صامـتة حيث  استخدام
ـؤثــرات الـصــوتـيــة عن طـريـق اسـتــخـدام بــعض اآلالت الـتى ظــهـرت فـى هـذا الــوقت مـثل ا

ؤثرات الصوتية. "اليفكس كينيمافون" اللتان تطلقان بعض ا
أمـــا فى الــفـــتــرة من ١٩٠٥ إلى ١٩١٤ أصـــبح الــفــيـــلم الــروائـى الــطــويل هـــو الــشــكل
تقـطع لم تعد مالئمة و استبدالها السيـنمائى السائد وبالتالى فـطريقة العزف االرجتالى ا
نتجـ يقومون ـصاحبة مـوسيقـية متواصـلة تتالءم مع كل مشـهد لذا أصـبح الكثيـر من ا
وسـيـقى اخلاصـة بـأفالمهم ثم تـطـور هذا الـشكل بـالـتعـاقـد مع مؤلـف مـوسـيقـ لـتألـيف ا
خالل الـعـشريـنـيـات لـيشـمل كل األفالم الـروائـيـة والـتى كانت مـصـحـوبـة بكـتـيب يـعـرض فيه

وسيقية وتوقيت استخدامها أثناء عرض الفيلم. قتطفات ا بعض ا
وأول فيـلم يتم تأليـف موسيقى له خـصيصـاً هو فيلم "اغـتيال دوق جـيز"عام ١٩٠٧ الذى
Camille Saint-Saens (1835- "ـوسـيـقى الـفـرنـسى "كـامى سـان صـانص ـؤلف ا ألـفه ا
(1921 ثم تــبــعه الــكــثــيــر من األفالم مــنــهــا : فــيــلــمى جــريــفــيث "مــولــد أمــة" عـام ١٩١٥

و"الــتـعـصب" عــام ١٩١٦ لـلـمــوسـيـقـار (جــوزيف كـارل بـريل)Joseph Carl  Breil إخـراج
يـتس) حيـث تربـعت فرنـسـا على عـرش اإلنـتاج الـسـينـمائى (شـارلز لـو بـارجى و اندريـا كـا
ـانيـة التى درسـة األ ـو وتطـويـر هذا الـفن وفى فـترة الـعـشريـنات ظـهـرت ا وساهـمت فى 
وضـوعات على الشـاشة ولكنهـا لم تستمر اتسمت بالـعمق والثراء من خالل مـعاجلة بعض ا
درسة الروسيـة التى أبهرت الكثـيرين حيث امتزجت فترة طويلـة وفى نفس األثناء ظهـرت ا
ـدرسة القـمة فيـما ب موسيـقاهـا بأصوات غـريبة مـثل الشواكـيش واخلالطات وبـلغت تلك ا
درعـة" اليزنشـت وفيـلم "األم" لبودفـك ثم الفـيلم عامـى (١٩٢٥-١٩٣٠) بظهور فـيلم "ا
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وسيقى الثورية "عام ١٩٢٥ و"أكتوبر"عام ١٩٢٨ وكـتب تلك ا الشـهيرين اليزنشت "بوتـمك
الرائعة (ادمونـد مايزل) وغيرها الكثير من األفالم التى تـوالت البداية اجلريئة التى قام بها
ـوسيقى فى أوروبا نصوصاً سينـمائية للسينما سان صانص كـما ألف الكثير من عظماء ا
خالل فترة العشـرينيات أمثال : اريك ساتى داريوس ميلـو آرثر هونيجر جاك إيبير جان

ترى شوستاكوفيتش. سيبيليوس بول هيندميث د
وبـعد فيـلم مغنى اجلـاز توالت األفالم النـاطقة كـما شهـدت أفالم الثالثيـنيات اسـتخداماً
رحلـة أيضاً ظهرت العروض النهارية تحركة وفى هذه ا أكثر لأللوان كمـا بدأت الرسوم ا
لألفالم أيضـاً بدأت نوعية الفيلم تـزداد أهميتها مع ظهـور جوائز األوسكار وحب اجلمهور
للسيـنما وإنتشـار الكثير من جنـوم السينمـا التى ذاعت شهرتهم فى جـميع األوساط منهم :
John Ford جـــون فـــورد Frank Capra  فـــرانك كـــابـــرا Clark Gable كـالرك جـــابل
Stan Laurel ـرحـلة الـناطـقة بـعـد ذلك وهمـا ستـان لوريل ـمثـالن اللـذان استـمرا إلى ا وا

 .Oliver Hardyوأوليفر هاردى
ولكـن الفـتـرة الـتـالـيـة لـذلك والـتى تـمـتد مـن عام ١٩٤١:١٩٥٤ فـتـعـتـبـر الـعـصـر الـذهبى
ـية الثـانيـة كثيـر من التـغيرات فـى صناعـة الفـيلم فخالل لـلسـينـما حيث أحـدثت احلرب الـعا
وبـعـد احلـرب ازدهـرت الـكـومـيـديـا بـشكـل مـلحـوظ وإنـتـشـرت أفالم الـرعب وتـربَّـعت األفالم

وسيقية على عرش السينما كما ظهرت أفالم اخليال العلمى حوالى عام ١٩٥٠ . ا
األفالم األوبرالية:األفالم األوبرالية:

إن األفالم األوبـراليـة دخلت الـسيـنـما مـنذ األفالم الـصامـتـة ومن أشهـر تلك األفالم
"كارمن" إخـراج (سيسيل دى ميل) ولكن كـانت تقتصر على مـجرد سرد لقصة األوبرا
مع عـرض للـمـنـاظـر ومالبس الـشـخصـيـات بـدون وجـود لـعنـصـرى األوبـرا األسـاسـي
وسيـقى والغناء وبالتالى فال تعتبر أوبـرالية الفتقادها لهما وكانت تلك األفالم وهما ا
قلـيلة حـتى نهاية سـبعيـنات القرن الـعشرين وظـهور العـديد من أفالم األوبرا التى القت
جنـاحاً جماهـيرياً كبـيراً مثل فيـلم "الوسيلة  The Medium" للـموسيقى (جـيان كارلو

مينوتى).
وتنقسم أفالم األوبرا إلى أربعة أنواع هى :وتنقسم أفالم األوبرا إلى أربعة أنواع هى :

١-األفالم التى تقدم األوبرات بأسلـوب سينمائى مثل : "دون جيوفانى" إخراج (جوزيف
لـوزى) و"الناى الـسحرى" إخـراج (إجنمـار برجمـان) و"كارمن" إخـراج (فرانشـسكو روزى)

و"كارمن" إخراج (كارلوس ساورا) و"الترافياتا" إخراج (فرانكو زيفريللى)



µ∞

ــســرحى مــثل: ٢-األفالم الــتى تـــســجل األوبــرا كــمــا هـى تــمــامــاً من واقع الـــعــرض ا
"بارسيفال" إخراج (هانز جورجن سيبربرج).

٣-األفالم التى تستوحى قصة األوبرا فى أفالم سينمائية خالصة مثل : "دون جيوفانى"
إخراج (كارميلو بينى) و"كارمن" إخراج (جان لوك جودار).

ؤلف ٤-األفالم التى تستخدم األوبرا فى التعبير عن أحداثها أو فى التعبير عن حياة ا
) و"أمـاديـوس" إخـراج (مـيـلوش ـوسـيـقـي مـثل : "شـرف بـريـزى" إخـراج (جـون هـيـوسـ ا

فورمان).
وسيقية : وسيقية :األفالم ا األفالم ا

وسيـقية غالـباً ما تربط بـ الباليه والتـشخيص واألغنـية وتكون طـبيعة تلك إن األفالم ا
األفالم إما منـقولة من إستعراضات مسـرحية أو وضعت خصيصاً للـفيلم يتذبذب ب مجرد
وسيقية األساسية. وقفات ب نقط التحول فى احلوار وب مجرد وصالت تربط األجزاء ا
ـديـنة On the Town" الذى ويـعـتبـر خـير مـثـال عـلى هذا الـنـوع من األفالم فـيلم "عن ا
Vin- إخـراج (فنـسنتى مـينـيللى (Leonard Bernstein لـيونـارد بيرنـشت) أعد موسـيقاه

وسيقية. cente Minnelli) وهو من أجنح األفالم األمريكية ا

وسيقى مع اخملـرج منذ الـبداية فى هذه األنـواع التى تعتـمد بشكل ـؤلف ا  ويبدأ دور ا
ـؤلف ـوسـيـقى بـخالف مـا يـحـدث فى األفالم الـدرامـيـة األخـرى حـيث يـبـدأ ا مـبـاشـر عـلى ا
وسـيقى بـعد أن يـنـتهى اخملـرج من تصـوير الـعمل كـكل عنـد حتضـير مـا يعـرف بالـنسـخة ا

التجريبية. 
موسيقى األفالم :موسيقى األفالم :

ـعروفة لـلمـوسيقى وسـيقـاها مثل الـصيغ ا إن مـوسيـقى األفالم ال تلتـزم بصـيغة بـنائـية 
ـشـاهد ـتـطـلـبات الـفـيـلم ذاته وكـيـفـيـة االنتـقـال بـ ا الـبـحـتـة ولكـنـهـا تـخـضع فى تـكـوينـهـا 
السينـمائية والـتى قد تختـلف زمنياً أو مـكانياً أو حـتى غير مرتـبطة بعـضها البعـض نفسياً
ـشاهد الزمـة للمـؤلف باتـباع صيـاغة موسـيقيـة للفـيلم داخل إطار كل وبالـتالى فتـكون تلك ا
ـوسيقى عالقة كـانه وزمانه ورأى اخملرج والعالقـة ب فن السـينما وا فيـلم على حدة تبـعاً 
وثيقـة منذ نـشأة فن الـسينـما رغم عـدم وجود أفالم ناطـقة قـبل عام ١٩٢٧ وظهـور أول فيلم
ـوسيـقى كانت نـاطق (مغـنى اجلاز) أى فى الـفتـرة التى تـعرف بـالسـينـما الـصامـتة إال أن ا
ـصاحـبة تـلك األفالم منـذ البـداية أى حـوالى ثالثون عـاماً قـبل ظهـور الفـيلم مـوجودة أيـضاً 
قاهى التى تـقدم العروض السـينمائيـة فى العواصم األوروبية الناطق حيث قدم أصـحاب ا
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قاهى لم وجودة داخل تلك ا وأمريكا عازف البيانو أثناء العرض وذلك ألن قاعات العرض ا
تـكن معدة صـوتياً ولم تـكن آالت العرض مـعزولة كمـا هى اآلن بل كان يـنبعث ضـجيج أثناء
الـفيلم ينتج عن آلة الـعرض وبالتالى فكـانت وظيفة هذا العـازف ضرورية وجوهرية إلصدار

صاحب للعرض منذ ميالد السينما. نغمات قد حتجب إلى حدٍ ما الضجيج ا
طـبق ألفالم السـينمـا الصـامتة تـفرجـ ال يطيـقون الـصمت ا وقـد لوحظ فيـما بـعد أن ا
لفـترات طـويلة فـى البدايـات بل كان لـها دوراً فى أن تـكسـر حدة هـذا الصـمت بأى نوع من
ـوسـيـقى ; أى أن أهـمـيــتـهـا تـكـمن فى اسـتـصــدار أصـوات فـقط بـغض الـنـظـر عن أنـواع ا
وسـيقى الـتى تعـزف واألفالم التـى يتم عـرضهـا إلى أن إكتـشف العـازفون أن العـالقة بـ ا
عروضـة على الـشاشة فـمن غير وسيـقى البد أن تسـير فى تـناسب وتنـاغم مع الصـورة ا ا
الالئق أن تقـدم مـوسيـقى صـاخبـة أثـناء عـرض فـيلم رومـانـسى هاد أو تـعـرض موسـيقى

خفيفة مرحة مع فيلم يصور مطاردة عنيفة.
ـوسـيـقى اعـتـبـاطـاً أثنـاء عـرض الـفـيـلم بل أصـبـحت تـخـتـار لكى  وبـالـتالى فـلم تـعـزف ا
وسـيقى تـتـناسب مع اجلـو الـعام لـلـفيـلم الـسيـنـمائى حـيث قـررت شركـات اإلنـتاج تـأليـف ا
ـشاهد ـوسيقـى يشاهـدوا الفـيلم أكـثر من مـرة ليـحددوا ا اخلـاصة ألفالمـهم فكـان مؤلـفو ا
وسيـقى وكانت مشـاهد الذروة Climax هى نقطـة البـداية بالـنسـبة لهم الـتى حتتـاج إلى ا
وسـيقى إذن أصـبحت ضرورة لـيبـنوا عـليـها األحلـان األساسـية لـباقى مـوسيـقى الفـيلم ; فـا
ـشاهد من خالل ـصاحـبة الـفيلم حـيث حتقق الـتغـييـر السريـع فى العاطـفة لـدى اجلمـهور ا
كن أن يتـحقق عن طـريق األذن بسرعـة تفوق تـتابعـة ومرد ذلك هـو أن التعـبيـر  شـاهد ا ا
. وتـطور هـذا األمر إلى أن أصـبحت شـركات توزيع األفـالم تصنف حتـقيـقه عن طريق الـع
ـنـاسـبـة لـكل فـيـلم إلى احلـد الـذى أصـبـحت تـقـدم نـشـرة ـوسـيـقـى ا أفالمـهـا وتـذكـر نـوع ا
مطبوعـة توزع مع الفيلم عرفت باسم (نشـرة دليل موسيقى األفالم) وهى حتتوى على شرح
ـوسيقى التى تصـاحب العرض بل أكثر تفصيـلى للجو العـام للفيلم مع حتـديد دقيق لنوع ا
قـطـوعـات التى تـعـزف مع تـوضيح أمـاكن اإلنـتـقال من مـقـطـوعة إلى من ذلك حتـديد اسـم ا
ـوسـيقى عـنـصـراً من عنـاصـر التـعـبيـر تـعـمل على تـأكـيد أخرى.ومن هـذا الـوقت أصـبحت ا
وسيـقى هو التـعبير ـشهد الـسينـمائى إذن دور ا الصورة وتكـثيف عنـاصر التـعبير داخل ا
وسـيـقى عن طريق األذن عن احلـالـة النـفسـيـة فى كل جزء من أجـزاء الـفيـلم بـحيث حتـدث ا
ـتفرج من خالل الصـورة التى تلتـقطها الـع كما كان نفس الـتأثير الذى يـخاطب وجدان ا
ـعظم األفالم افـتـتاحـيات قـصيـرة تـعزف خالل تـقد "الـتـتر" عـنوان الـفيـلم وأسـماء أبـطاله
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هارة. وسيقى  ؤلف ا وسيقى تقدم اجلو العام للفيلم خاصة إذا إستعملها ا وكانت تلك ا
ويـعـد الـتـزامن من أهـم عـنـاصـرالـسـيـنــمـا الـنـاطق ة حـيث يـحــدث الـتـطـابق بـ إيـقـاع
تفـرج بالتوازى سـتخدمة الـذى يحدث تـأثير جيـد لدى ا ـوسيقى ا رئيـة وإيقاع ا الـصورة ا

ب اإليقاع الصوتى واإليقاع احلركى الذى ينتج عن توالى اللقطات. 
وسيقى فى تأديـة دورها فيما يتعلق باإليقاع ولكن وبعد ظهور الفـيلم الناطق استمرت ا
ـوسـيقى وظـيـفـتهـا إخـتـلـفت تـمـامـاً فى كـافـة الـنواحـى فلـم يعـد هـنـاك ضـرورة الن تـكـون ا
شـاهد واإليـحاء بـالتـعبـير وصـفيـة كمـا كان مـتبـعاً فـيمـا قبل مع األفالم الـصامـتة لـوصف ا
ؤثرات راد اخلاص بـكل لقطة سـواء كانت حزن أو فـرح ..الخ بل أصبح هنـاك احلوار وا ا
وسيـقى بعد الـصوتيـة أيضاً ولـكل منـهما دوره الـتعـبيرى داخل الـفيـلم وبالتـالى أصبـحت ا
ظـهور األفالم الناطقة لهـا أهمية من حيث ترجمـتها للموقف الدرامى الـذى تصاحبه فلم تعد
ـوسيقى مع ا إتصـالها بـاحلدث ومطـابقـة اإليقاع ا وسـيقى لهـا األولويـة األولى وإ جودة ا
تفرج أو إيقاع الصـورة وإذا وصلت موسيـقى األفالم من اجلودة التى جتعـلها قد جتـذب ا
وسـيـقى غيـر صـاحلة آلداء دورهـا ألنـها قد تـشـتت إنـتبـاهه فـهو غـيـر مطـلـوب وهـنا تـكـون ا
ليـست موسيـقى خالصة فـهى إذا وصلت إلى احلد الـذى تستـدعى ذكريات أو أحـداث بعيداً
ا تكـون موسيـقى معبرة وجـميلة إذا عن مـحتوى الفـيلم فهى لـيست موسـيقى ناجحـة قد ر
كـانت مـوسـيـقى تـقـدم بـشـكل مـنفـرد بـعـيـداً عن احلـدث الـدرامى ولـكن فى هـذا الـسـيـاق قد
وسـيقى بدور ـوسيـقى أ يضاً إذا قـامت ا حتـدث عكس الدور الـذى يجب أن تـقوم به تلك ا
مـبـسط مـجرد خـلـفـيـة مـوسـيقـيـة تـصـاحب الـصـور واحلـوار النـاطق فـهى تـكـون مـنـعـزلة عن

طلوب الذى يريده اخملرج من الفيلم. موضوع الفيلم وعن التأثير ا
ـصـاحـبـة لألفـالم قـد تـقـلص مع ظـهـور األفالم ــوسـيـقى ا وقـد يـعـتـبـر الـبـعض أن دور ا
وسـيقى يـختـلف النـاطقة عـما كـان مع األفالم الصـامتة ; ولـكن هذا غـير صحـيح ألن دور ا
رحـلت فـفى مرحلــة األفــالم الصـامتـة - سـبق للبـاحثة شـرحها تـفصيـلياً- وبـإيجاز فى ا
ـرتفع آللـة العـرض وأمـا لكـسر الـصمت ـوسيـقى إمـا للـتغـطـية عـلى الصـوت ا كـانت تؤدى ا
تفرج لفترة طويلة ولـكننا يجب علينا إبراز طبق الـذى يخيم العرض والذى قد ال يطيـقه ا ا
وسيقى فى األفالم الناطقة حيث أصبح دورها أكثر أهمية وفعالية من دورها وتأكيد دور ا
الـسالف فهى أحـد عنـاصر اللـغة السـينـمائيـة ولهـذا ظهرت مـهنة جـديدة هى تـأليف وأعداد
ـوسـيـقى تـقــوم بـدفع حـركـة األحــداث إلى األمـام وتـصل بـ ـوســيـقى لألفالم حـيـث إن ا ا
أجـزاء احلـوار اخملــتـلـفـة وتـربط بـ األفــكـار وتـكـثف الـتــطـورات الـفـكـريـة كــمـا تـدعم الـقـيم
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ـوسيـقى مكـملـة للـتأثـير وداعـمة شـاعر اإلنـسانـية فـيجب أن تـكون ا الـعاطـفيـة وتـعبـر عن ا
للموضوع إما بالتوازى أو بالتضاد مع مضمون الصورة كيفما يتراءى للمخرج. 

وسيـقى داخل العمل السينمائى تضيف بُعـداً آخر للمشهد حيث تشترك األذن كما أن ا
مع الع فى حالة االسـتمتاع بالفيلم وبالتالى تـمتزج حاستا السمع واإلبصار فى االندماج
وسيـقى إذن تشكل اخلـلفيـة للمـشهد مع قـدرتها أحيـاناً على وصـف مشاعر شهـد وا فى ا

الشخصيات التى تتألق على الشاشة.
وسيقى هى احللقة وسيقى بقوله (ا ويعرف بيتهوفن Beethoven (1770-1827) فن ا
وسـيـقى الـتى تـربط حـيـاة احلس بـحـيـاة الـروح) وبـالـتالـى يـتـضح من هـذا الـقـول أهـمـيـة ا
لإلنسـان فى جميع مـناحى احلياة وأيـضاً مع ارتبـاطها بفن الـسينـما لكى توطـد العالقة ب

احلس والروح.
وسيـقى هى أكبر ويقول الـناقد الـسيـنمائى (مـارسيل مارتن Marcel Martin) : "إن ا
توارية بـذكاء تؤثر على ناسبـة وا وسيـقى ا هديـة للسيـنما النـاطقة وليس احلـوار حيث إن ا
ـتفـرج لتلـقى األحاسيس احلواس كـما تـخلق جواً سـيكـولوجيـاً قادراً على مـضاعـفة قابـلية ا

رات".  عشرات ا
ـوسيـقى لها األهـميـة العظـمى أو دور البـطولة فى بـعض األفالم منـها أفالم األوبرا وا
ـوسيـقى طوال الـوقت وإما تـحركـة فهى أمـا تـستـمر ا وأفالم األوبـريت وأفالم الرسـوم ا
ـتابعة أحداث الفيلم. يتـضمن الفيلم بعض الفـقرات من احلوار هى عبارة عن نقط حتول 
وسـيـقى عامالً مـصـاحبًـا فى سـبيل الـتـأثيـر الدرامى أو ولكن فى أفـالم الدرامـا فتـكـون ا
ا تتـابعة أو خلـلق جو عاطـفى ذو تأثيـر مع  شاهـد ا ـثابة نـقطة الـتحول بـ ا تكون 
وسيقى باحلركة داخل الـفيلم أو لكى تخلق جواً يعـرض على الشاشة وقد يكون لـربط ا
عروض وأيضاً تكون أحياناً إلحداث بعض التأثيرات الفنية من درامياً مغايراً للمشهد ا
وسـيقى واألصوات الـطبيـعية ولـكن فى األعم األغلب تكـون للمـوسيقى خالل الـربط ب ا
وظيـفة داخل الـسيـاق الدرامى كـأن تكون الـوسيـلة لـتحـقيق الـتغـييـر السـريع فى العـاطفة
شاهـدين ;وذلك يرجع لـسرعة حتـقيق التـعبيـر عن طريق األذن بسـرعة تفـوق الع لـدى ا

كما سبق وأشرنا. 
ويكون لكل فيلم موسيقى قصيرة (التتر) تعزف خالل تتابع األسماء والعناوين فى بداية

الفيلم وفى نهايته وغالباً ما تعبر عن الطابع العام للفيلم.
وتقسم موسيقى الفيلم إلى نوعان :
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Realistic : وسيقى الواقعية وسيقى الواقعية :ا ا
وسـيقى ـوسـيقى الـتى يُبـنى عـلى أساس وجـودها الـفـيلم من الـبـداية أى وجـود ا وهى ا
يـسبق وجود الـفيلـم مثل األفالم الغـنائيـة أو البالـيه أو األوبرا أو نتـيجة ظـهور حدث درامى
شـهد مثل وجود مـلهى ليـلى أو حفل موسـيقى داخل سيـاق الفيلم ;فـيطلق عـليها مـع فى ا

موسيقى واقعية ألنها جزء من احلدث و إعدادها أثناء حتضير سيناريو الفيلم.
Functional : وظفة وسيقى ا وظفة :ا وسيقى ا ا

ونتاج لتضيف تأثيراً درامياً داخل وسيقى التى تؤلف بعد تصوير الفيلم وعمل ا وهى ا
تبعة فى معظم األفالم الروائية. العمل السينمائى وهى ا

صاحـبة لألفالم مع مـرور السـن مع زيادة  كمـا تطورت أسـاليب الـتأليـف للمـوسيـقى ا
فى أعداد األوركسترا وأيضاً الدقة فى التـناسب ب ما يعرض على الشاشة وتطور القصة
ـوسيقى الكـالسيكيـة موسيقات صاحـبة ووضع الكثـير من مؤلفى ا وسـيقى ا وب نـوعية ا

لألفالم تعد من أجنح ما قدم فى هذا اجملال منهم:
* "أرون كـوبالند"  Arron Copland ألفالم (فـيـران ورجال  Men &Mice مـديـنـتـنا

.(The Red Pony هر االحمر  Our Town ا

.(Carnet De Bal بطاقة احلفلة) لفيلم Maurice Gaubert  "موريس جوبير" *
* "أرثـر هـونيـجر"  Arthur Honegger ألفالم مـنهـا فـيلم (الـفـكرة L'idea) من أجمل
األحلان الـتى إسـتخـدمت فى مـوسيـقى األفالم مـنذ تـاريخ صنـاعـة السـينـمـا ولقـد إستـخدم
فـيـها هـونـيجـر اآللة الـكـهربـائـية (أونـد مـارتيـنو Ondes Martenot) والـتى تصـدر أصوات

تسمى موسيقى أمواج االثير.
Night Mail ألفالم مـنــهـا (الـبـريــد الـلـيـلى Benjamin Britten " * "بـنـيـامـ بـريـت

.(Caal Face الوجه االسود
The ألفالم مـنـهـا (غـرامـيـات جـوانـا جودن Voughan Williams "فوجـان ويـلـيـمز" *

.(Loves of Jonna Godden

" William Walton ألفالم (هــنــرى اخلــامس  Henry 5th هــامــلت * "ويـلــيـام وولـ
.(Hamlet

The Sound Barrier ألفالم (حاجز الصوت Malcolm Arnold  "مالـكوم أرنولد" *
.(Hobson's Choice إختيار هوبسن 

* "ويــلـيــام الـوين" William Alwyn الــذى وهب قـدراً كــبـيــراً من مــوهـبــته الـعــظـيــمـة
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شتعلة Fire Were Started عالم جملـموعة كبيـرة من األفالم السينمائـية منها (احلـرائق ا
The تــقــدم الــشــريـر The Way Ahead الــطـريـق األمـامى World of Plenty الــثــراء
Desert انتصـار الصحراء Odd Man Out  خروج الـرجل الغريب Rack's Progress 

.(Vectory

ـوسـيقـيـ إلى اخملرج      ويرجـع الفـضل فى تـزويد الـسـينـمـا بهـذه الـنـخبـة الـعظـيـمة من ا
ـوسيـقى "مـوريـر ماثـيـسون Murir Mathieson" الـذى إستـمـر حـوالى عشـرون عـاماً من ا
وسـيقـي الـصاحلـ لهـا. كمـا كان وسـيقى واألفالم وإخـتيـار ا العـمل اجلاد لـلتـوفيق بـ ا
Hubert Clif- و"هـوبرت كـليـفورد "Ernest Irving وسيـقيـ "إرنست إرفنج للمـخرجـ ا

وسيقى األفالم. ford" دوراً فى احملافظة على تقد مستوى جيد 

وسيـقى بروكـفيف فى بـعض األفالم منـها الـفيـلم وقد تـعاون اخملـرج آيزنـشتـاين مع ا
شـهورين (الـكسنـدر نفـسكى) عـام ١٩٣٨ و(آيفن الـرهيب) عام ١٩٤٤:١٩٤٦ التاريـخيـ ا
وسـيقيـة كما كانت وسـيقى التى قـدمها بروكـفيف متـميزة جـداً مليئـة باجلمـاليات ا وكانت ا

متميزة فى بنائها السيمفونى. 
وسيـقى بعد أن يـصل الفيـلم إلى (النـسخة التـجريبـية) أى التى  ـؤلف ا  ويـبدأ عمل ا
ؤثرات الطبيعية مثل أصوات فيها تصويـر القصة كاملة مع وضع احلوار داخلها وإضـافة ا
األقـدام وضـوضـاء الـسيـارات وغـيـرهـا ; أى بـعـد أن يـوضع داخـله كل شىء بـالـشـكل الذى
شاهد سوف يعرض به على اجلـمهور وفى هذا الـوقت يستطيع اخملـرج حتديد اللقـطات وا
شاهد وما إلى وسيقى سواء إلحتـياج النص الدرامى أو لزيادة عـاطفة ا التى حتـتاج إلى ا
وسـيـقى وطـول مدة الـعـرض بـالدقـيـقة نـاسب لـعـرض ا ذلك وأيضـاً يـتم حتـديد الـتـوقـيت ا
ـفيـوال ثم بـعد تـطـور التـقـنـيات وظـهـور احلاسب اإللى والـثـانـية من خالل اسـتـخدام جـهـاز ا
ـوسيقى أيسر من  (Computer) أصبحت عـملية حسـاب الوقت بالنـسبة للـمخرج ومؤلف ا

وسيقى أن يعمل فى حدود ما يتطلبه الفيلم. ؤلف ا ذى قبل. وبالتالى فيجب على ا
ـوسـيـقى فى الـتـعـبـيـر ـوسـيـقـى مـوريس جـوبـيـر أن : "إذا حُـصـر دور ا ـؤلف ا  ويـرى ا
وسيقى حيث تـختزل لتصبح صوت فقط فهى البد وأن احلرفى للصورة فـهو إهدار جلوهر ا
ـفـهـوم اإلجـمـالى تـعـبـر عن الـتـفـاعالت الـفـسـيـولــوجـيـة والـسـيـكـولـوجـيـة وتـوظف من خالل ا

واقف الدرامية". جلوهرها متضمنة التفسير أو التشويق لبعض ا
ؤلف ـوسيـقى حـتى انتـهـاء الفـيـلم من التـصـوير حـتى يـتعـمق ا وتـرجع ضرورة تـأخـير ا
ا رآه وسيـقى فى مجريات قصة الفيـلم ويعيش أحداثها وبالتـالى يبدأ اإللهام داخله وفقاً  ا
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ـوسيـقى يتالءم مع ظروف وتأثر به من مـواقف داخل العـمل الفـنى فيـؤلف نوعـاً معيـناً من ا
ـلـحن حـزيـناً  ويـلهـمـه تألـيف ـشـهـد احلـزين يـجـعل ا الـفـيـلم ومـشـاهـده الـتى أحس بـهـا فـا
ـبـهج الـسعـيـد يلـهـمه تـأليف مـوسـيـقى مبـهـجة  وتأخـيـر عمـلـية ـشـهد ا مـوسيـقى حـزيـنة وا
وسـيقى ثـلى جلـعل ا ـا بعـد االنتـهـاء من تصـويـر الفـيلم هى الـطـريقـة ا ـوسيـقى  الـتـأليف ا
ؤلف فـى وضع موسـيـقى قبل ـشـاهد ولـكن عـلى العـكس من ذلك فـإذا بـدأ ا متـنـاسقـة مع ا
وسـيقى والـصورة اإلنتـهاء من الـتـصويـر فهـذا سيـنقـص من درجة الـتنـاسق اجلمـالى بـ ا

شاهد الفيلم. وسيقى  وارتباط ا
وسيقى ودورها داخل العـمل السينمائى وإن دورها ثانوى  ويشكك البـعض فى أهمية ا
داخل الـفـيلـم ولكن لـكى نـتـحقق من ذلـك فعـلـينـا أن نـقـوم بالـتـجـربة الـتى تـؤكـد مدى أهـمـية
وسـيقى فعلـينا أن نتخـيل الفيلم بـدون أية موسيقى مـصاحبة له مـنذ البداية وحـتى النهاية ا
ـوسيـقى فى إحـساس وفـى هذه احلـالـة سنـدرك مـدى أهمـيـتهـا وأهـمـية الـدور الـذى تلـعـبه ا
ـشــاهــد وأثـرهــا عــلى اجلـانب ــتــفـرجــ والـذى يــبــعث احلــيـاة فى كــثــيـر مـن ا وعــواطف ا

السيكولوجى لهم.  
ـوسيقى الفيلميـة احلقة هى التى تعتبر جـزءاً أساسياً من تكوين الفيلم  ونحن نرى أن ا
ولـيست جملرد إلصاقهـا بالفيلم دون جدوى ولـكن البد للموسيـقى أن تكون جزءًا من الفكرة

البنائية للفيلم وتضيف ماال يستطيع اخملرج أن يعبر عنه دونها.
 ومـوسـيـقى الـفـيـلم هى إحـدى اجلـمـالـيـات الـتى تـتـمـيـز بـهـا الـسـيـنـمـا من خالل الـلـقـطة
السـينـمـائيـة التى تـقوم عـلى عـنصـر موسـيقى وبـدونـها اليـكون لـلعـمل الـسيـنمـائـى أى قيـمة
وسـيـقــى هـى مكــون أساسى للـعمـل الـسينـمائى وال تـقتـصر جمـاليات فـنيـة ومن هـنـا فـا
ـوسيقى وحدها بـل جند التطويــر واإلبداع الـذى يتـسـم بالصـدق مع روعة هذا الفن على ا

اآلداء من أهـــم مقومـات العمل الفنى. 
ـبــالـغــة فى تـكــثـيــف االنـطــبــاع بـالـصـورة كــمـا تـقـوم مــوسـيـقــى الـفــيـلـم أحـيــانـاً بـا
الـسـينـمـائـية عن طـريق تـقـد مـوسيـقى مـوازيـة ومعـبـرة عن الـفـكرة ذاتـهـا وفى أحـيان
أخرى قد تضفى سمة غنائية أو رومانسـية أوحماسية إلى اللقطة السينمائية وقد يحدث
ــوســيـقـى من أجل إحــداث حتــريف ضـرورى عـكـس ذلك تــمـامــاً عن طــريق اســتــخــدام ا
للـمشـهـد السـينـمـائى ليـصـبح أكثـر حمـاسـاً أو أكثـر بـساطـة أو أكثـر انـفعـاالً وذلك يرجع

ألنها تملك محتوى جمالى.
وسيقى أثناء كتابة موسيقى الفيلم : لذا فيجب وضع بعض اإلعتبارات للمؤلف ا
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ـوسيـقى عن البـعد الـدرامى داخل الفـيـلم وترتـبط ارتبـاطاً وثـيقـاً بتـتابع منـها أن تـعـبر ا
األحداث الدرامية منذ البداية فى تتر الفيلم وصوالً بالنهاية.

كانى والزمانى داخل الفيلم والتى من خاللها يستطيع وسيقى عن اإلطار ا وأن تعبر ا
ؤلف لبعض اآلالت التى شاهـد التهيؤ حلالة نفسـية يعبر عنها الفـيلم من خالل استخدام ا ا
تتـمـشى وتلك الـطبـيـعة أو وضع بـعض األحلان أو األغـانى الـشعـبيـة التى قـد تـعبـر عن بيـئة

معينة.
تلـقى مثل التشويق واألمل واخلوف وسـيقى عن جماليات حـسية تصل إلى ا كـما تعبر ا

والترقب والتوتر والقلق والعواطف اجلياشة وغيرها.
ــكن لــلـمــخـرج أن يــحث انــفـعــاالت اجلـمــهـور فى إجتــاه مـعــ بــاإلتـفــاق مع مـؤلف  و
همة التعمق فى وسيقى  وسيقى ليوسع نطاق إدراكهم للصورة السينمائية بحيث تقوم ا ا
وسـيقى ليســت مجرد تابع أو جزء ثانوى داخل الفيلم بل إدراك مضمون الفيلم وذلك ألن ا
ـكـمـلة لـتـحـقـيق الـفـكرة الـعـامـة كـمـا يـجب أن تـتوافق هى من أهم الـعـنـاصر األسـاسـيـة وا
ـوسيقى فى مضمونهـا مع الصورة السينمـائية بحيث ال يجوز أن تـنفصل عنها وإذا حدث ا
غـير ذلـك يؤثـر على مـضـمون الـفيـلم ويـضعف تـأثـيره عـلى اجلـمهـور وبالـتـالى فرؤيـة اخملرج
ـشـهد وسـيـقى مـهمـة فى خـلق صـورة جمـالـيـة تربط بـ مـحـتوى ا ـؤلف ا باالشـتـراك مع ا

صاحبة له. وسيقى ا وا
رتبطة بهذين الفن وسيقى والصورة والقيم اجلمالية ا  وبعد أن اتضحت العالقة ب ا
ـصرى بـشـكل خـاص وإظهـار الـقيـمـة الـفنـيـة للـمـخرج فالبـد من إلـقاء الـضـوء عـلى الفـيـلم ا

. الفنان يوسف شاه
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صرى وموسيقى األفالم : صرى وموسيقى األفالم :الفيلم ا الفيلم ا
ـصـرى إلى بـدايـات الـسيـنـمـا وظـهـور هـذا الـفن احلديـث حيث أن يرجـع تاريـخ الفـيـلم ا
مصر من أوائل الـبلدان الـتى حظيت بوجـود الفن السـابع منذ إرهـاصاته األولى فى العالم
ـقـهى ـعـروف ان أول عـرض سـيـنـمـائى قـدم فى بـاريـس وحتـديـدا الـصالـون الـهـنـدى  بـا فـا
الـكبـير (اجلرانـد كافـيه) الكائن بـشارع كـابوس بـالعـاصمة الـفرنـسية بـاريس فى ديسـمبر
١٨٩٥ وكـان فـيـلمـا صـامـتـاً لـألخـوين "لـومـيـيـر" وبـعـد هذا الـتـاريـخ بـأيـام قـدم أول عرض
ـدينـة اإلسكـندريـة فى ٥ نوفـمبـر عام ١٨٩٦ كـما سـينـمائى فى مـصر فى مـقهى (زوانى) 
ـديـنـة الــقـاهـرة فى ٢٨ نـوفـمــبـر من نـفس الـعــام فى سـيـنـمـا تـبــعه أول عـرض سـيـنـمــائى 

(سانتى). 
 وافـتـتحت أول (سـينـمـا توجـراف) لالخوين "لـومـييـر" باإلسـكنـدريـة و ذلك فى  منـتصف
ــصـر "هــنـرى ديــلـلـو يــنـايـر ١٨٩٧ و حــصل عــلى حق اإلمـتــيـاز فى تــوزيع األفالم األولى 
سترولـوجو" الـذى يُعد أول مـوزع سيـنمائى حـيث قام بـإعداد موقع  فـسيح لـتركيب آالته و
كان الـواقع ب بورصة طوســــون و تياترو  الهمـبرا ووصل إلى اإلسكندرية اسـتقر على ا
صـور األول لـدار لـوميـيـر "بـرومـيو" الـذى تـمـكن من  تـصويـر "مـيـدان القـنـاصل" ومـيدان ا
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ـصريـة التى ـنـاظر ا مـحمـد عـلى باإلسـكنـدرية ويـعـد هذا أول تـصويـر  سيـنـمائى لـبعض ا
عـرضـت فى سـيـنـمـا لـومـيـيـر وكـان فى مـصـر عـام ١٩٠٨ حـوالى عـشـرة دور عـرض مـنـهـا

خمسة بالقاهرة وثالثة باإلسكندرية ووصل عددها إلى ثمان عام ١٩١٧ .
ـصـريـ لــلـعـمل فى هـذا اجملـال اجلـديـد  كـمـا كـانت هـنـاك الـعــديـد من احملـاوالت من ا
ـصريـة فى تـلك األعـمـال السـيـنـمائـيـة وكـان محـمـد بـيـومى هو خـيـر مـثال وتـأصـيل الـروح ا
ـانيـا لـدراسة الـسـينـما عـلى حـسابه ـصريـة حـيث سافـر إلى أ والذى يـعـد رائداً لـلـسيـنـما ا
اخلـاص وحـيـنـمـا عـاد إلـى مـصـر قـدّم أول فـيـلم مـصـرى خـالص بـاسم "بـرسـوم يـبـحث عن
وظـيـفــة" عـام ١٩٢٣ ولـعب دورا هـامـا مع طـلــعت حـرب فى إنـشـاء شـركـة مــصـر لـلـتـمـثـيل
صـرى للـسيـنما) ـعهـد ا والسـينـما كـما أسس أول أسـتوديو وأول مـعهـد سيـنمـائى وهو (ا
باإلسـكندريـة عام ١٩٣٢ والـذى كان يهـدف لتـعليم فن الـتصـوير الفـوتوغرافـى والسيـنمائى

ن يرغب فى تعلم أسس هذا الفن اجلديد. وإعداد العامل فى هذا اجملال باجملان 
ويعتـبر فـيلم "زينب" الـذى قُدم عـام ١٩٣٠ إخراج محـمد كـر من أهم األفالم التـمثيـلية

الطويلة الصامتة فى هذه الفترة.
عت أيـضاً كـان للـنسـاء دور مهم فى نـشر فن السـينـما فـنجـد الكـثيـر من األسماء الـتى 
على شـاشـة الـسـيـنمـا وكن رائـدات هـذا الـفن : بـهـيجـة حـافظ وعـزيـزة أمـيـر وأميـنـة مـحـمد
ن أسـهمن فى إرساء الـلبنـة األولى لهذا الفن فى هـدية وغيرهن  وفاطـمة رشدى ومنـيرة ا

مصر.
صـرى حيث   تـصويـر أول فيلم ويعـتبـر  البـعض عام ١٩٠٧ هـو بداية إنـتاج الـفيـلم ا
ـرسى أبو تـسـجـيـلى صـامت قـصـيـر عن زيـارة اخلديـوى عـبـاس حـلـمى الـثـانى إلى مـعـهـد ا
مثل واخملرج محمد كر دينة اإلسكندرية وبعد عقد من هذا التاريخ استطاع ا العباس 
إنـشاء شـركة لصـناعـة األفالم السـينـمائيـة باإلسـكنـدرية عام ١٩١٧وبـالفـعل استـطاعت هذه
صور اإليـطإلـى (أومبـيرتو الـشركـة بالـتعـاون مع شركـة سيـنمـائيـة ايطالـية وبـالتـعاون مـع ا
ـيتة" و"شـرف البدوى" و عـرضهما فى درويس) إنتـاج أول فيلـم روائي هـما "األزهار ا
مـثل فى الفيلمـ وبالتالى فهو أول بدايات عام ١٩١٨ باإلسـكندرية وكان محـمد كر هو ا
صرية ـثل سينـمائى مصـرى كما  تـقد الفيـلم الثالث "نـحو الهـاوية" أما احملـاوالت ا
احلـقـيـقـيـة فـكــانت مع الـفـيـلم الـكـومــيـدى "الـسـيـدة لـوريـتـا" بـطــولـة فـوزى اجلـزايـرلى وفـيـلم
"البـاشـكاتب" الـذى أخرجـه محـمد بـيـومى وتعـتـبر أول سـيدة مـصـرية تـعـمل بالـسـينـما هى
"عزيـزة أميـر" التى قامت بـبطـولة فـيلم (ليـلى) الذى قـدم عام ١٩٢٧ كـما قدم فـيلم (قـبلة فى
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الـصحراء) فى نـفس العـام إخراج إبـراهيم المـا ويعتـبرا هـما أشـهر فيـلمـ فى هذه الـفترة
رغم الـنجـاح الـشديـد الـذى القاه الـفـيلم األول إلى احلـد الـذى جعـل البـعض يـعتـبـره البـداية

صرية. احلقيقية للسينما ا
وظـهر فى مـصـر أول فيـلم نـاطق عام ١٩٣٢ هـو (أوالد  الـذوات)  قام بـبطـولـته  يوسف
وهبى  وأمينـة  رزق كما  شهد  هذا  العام ظهور أول  مـطربة  مصرية  وهينادرة وذلك فى
 فيلم (أنشودة  الـفؤاد) الذى اعتبر أول فيلم غنائى مصـرى ناطق ولذا يعتبر أن منذ معرفة
ـوسيـقى والـغـناء مـصـر باألفالم الـنـاطـقة كـانت تـلك األفالم غـنـائيـة وهـذا يـدل علـى أهمـيـة ا
صرية خاصة ومدى الدور الذى تلعبه تلك األغانى داخل األفالم السينمائية عامـة واألفالم ا
من تـأثـيـر عـلى جمـهـور هـذا الـفن والـذى من خالله بـدأت الـسيـنـمـا تـعرف الـنـجـومـيـة وليس
ـمثل فـقط ولكن أيـضاً جنم الـغنـاء الذى دخل الـسيـنما حـيث كان أول ـقصـود هو الـنجم ا ا
مطرب يـظهر علـى الشاشة هو مـحمد  عبـد  الوهاب فى  فيـلم (الوردة  البـيضاء) الذى قدم
عام ١٩٣٣ إخـراج محـمد كـر ولم يـقتـصر وجـود النـجم فى السـينـما فى ذلك الـوقت على
شـهورين أمثال يوسف وهبى وجنيب سرح ا جنوم الـطرب والغناء بل امتد لـيشمل جنوم ا
الريـحانى وعلى الـكسار حيث اعـتبرت السـينما هى ألـفرصة لسـرعة وزيادة اإلنتـشار لهؤالء
تعددة لألفالم فظهـر الفيلم السيـاسى "ابن الشعب" والفيلم وضوعـات ا الـفنان من خالل ا
ـيــلـودرامــا "الـدفــاع" واألفالم الــكـومــيـديــة مـثل "شــالـوم الــتـاريــخى "شــجـرة الــدر" وفـيــلم ا

الترجمان" و"كشكش بيه". 
نازل و الـشوارع و الـطرقـات واحلدائق الـعامة  وكـانـــت األفـالم فى مصـر تصـور فى ا
عروف اآلن ولـكن مع تطور السينما فى عنى ا فلم يـكن فى مصر أستوديوهات للـتصوير با
مـصـر بـدأ حتويل بـعض اجلـراجـات إلى بالتـوهات لـلـتـصويـر وبـالـتالى أصـبح هـنـاك عدد ال
بأس به من األستوديـوهات مثل أستـوديو كاستـاروس و روكسى ووهبى و توجـو والنحاس
ـصـرية حـيث أعـدت شركـة مـصر ولـكن عـام ١٩٣٥ كان نـقـلة جـديـدة فى تـاريخ السـيـنمـا ا
للـتمـثيل و الـسيـنما الـتابـعة لـبنك مـصر أول أستـوديو لـلتـصـويـر السيـنمـائى وهو (أسـتوديو
مصر) والـذى يعتبر من مـؤسسات الدولـة "القطاع الـعام" و افتتاحـه فى الثانى عشر من
أكـتـوبـر ١٩٣٥ بـحفـل ضخم ألأكـثـر من ألف شـخص كـمـا كـان شـارع الـفن (شـارع عـماد
سارح والكازينوهات له دور كبير فى نشر هذا الفن حيث كان يالقى إقباالً لىء با الدين) ا
جماهيريـاً شديداً وبعد افتـتاح أستوديو مـصر بدأ تصويـر األفالم حيث بدأت أم كلثوم فى
انى فريتز كرامب وعرض فى تصوير فيلم "وداد" الذى أنتجته لها ذات الشركة وإخراج األ



∂≤

العاشر من فـبراير ١٩٣٦ فى سينـما رويال بالقـاهرة و كان فيـلم "وداد" أول  فيلم  مصرى
عرضخارج مصر حيث شارك فى مهرجان البندقية فى نفس العام.

 كما صدرت (جـريدة مصر السـينمائيـة) عام ١٩٣٩ عن شركة مصـر للتياتـرو والسينما
همة وهى مازالت تصدر حتى اآلن. ناسبات السينمائية ا واقتصر دورها على ا

وفى األربـعــيـنـيـات كـانت األفالم تــنـتج إلرضـاء كـافـة األذواق فى اجملــتـمع كـمـا تـزايـدت
ـيـلـودراما الـغـارقـة فى الدمـوع مع وجـود بـعض األعمـال الـهـزليـة واالسـتـعراضـيـة وتوارت ا
ـصرى ـصـرية عن قـضـايا الـواقع ا األفالم اجلـادة عن الـساحـة الـفنـيـة وانعـزلت الـسيـنـما ا

ر بحركة وطنية نضالية ضد االستعمار. الذى كان 
ـصرية منذ األربعينيات واستمرت حتى الـستينات هى السينما العربية وكانت السينما ا
صرية الفضل فى الوحيدة التى تُصنع للتوزيع فى السوق على نطاق واسع وكان للسينما ا
إيقـاظ الهـويـة العـربيـة عـند الـكثـير مـن الشـعوب الـعربـيـة وقد ظـهر فى تـلك الـفتـرة عدد من

اخملرج مثل : 
- هنرى بركات

- نيازى مصطفى 
- حسن اإلمام

- أحمد كامل مرسى 
- حلمى رفلة 

- فط عبد الوهاب
- كمال الشيخ 

- حسن الصيفى 
- صالح أبو سيف 
- عز الدين ذو الفقار

- يوسف شاه 
كـمـا زادت أعداد الـفـنانـات والـفنـانـ الذين عـمـلوا فى هـذا اجملـال ونالـوا شـهرة كـبـيرة

ا قدموه على شاشة السينما مثل : نتيجة 
- فاتن حمامة 

- ماجدة الصباحى 
- مر فخر الدين 
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- نادية لطفى 
- هند رستم 
- عمر الشريف

- يحيى شاه 
- إستيفان روستى 

- فريد شوقى 
- أحمد رمزى

- صالح ذو الفقار
- أنور وجدى

ـلونـة عـام ١٩٥٠ حيث أنـتج أسـتوديـو مـصر  وقـد تطـور فن الـسيـنـما وظـهـرت األفالم ا
فيـلم (بابا  عـريس) إخراج حسـ فوزى وهو  أول  فـيلم مصـرى كامل  باأللـوان  الطبـيعية

بطولة  نعيمة  عاكف  وكمال  الشناوى.
ـصـرية  وبعـد ثـورة يـولـيو ١٩٥٢ أى فى اخلـمـسـيـنـيات والـسـتـيـنيـات أخـذت الـسـينـمـا ا
تــخــتـلف فـى تـنــاول مـوضــوعـاتــهــا عـمــا كـانت تــعــهـده من قــبل حــيث تـنــاولت شــخـصــيـات
ـصـرى ضمن ومـوضـوعـات لم تكـن تنـاولـتهـا من قـبل مـثل أفالم اخملـدرات وأصبح الـريف ا
وضـوعات الـتى تـتنـاولهـا السـينـما فى بـعض األفالم مثل احلـرام واألرض وجفت األمـطار ا
ويومـيـات نائـب فى األرياف دون أن تـنـتقـل هذه الـطـبقـات من واقـعهـا االجـتـماعى إلى واقع
الـطبـقات الـعلـيا وذلك يـختـلف عـما عـاهدنـاه من وجود الـطبـقات االجـتمـاعيـة األرستـقراطـية
الثريـة هى محـور العمل الـسينـمائى وظـهرت األفالم الواقـعية فى تـلك الفـترة مثل فـيلم "ريا
وسكـيـنة" و"الـوحش" و"صـراع فى الـوادى" و"حيـاة أو أمـوت" كمـا أنـشأت الـدولـة مصـلـحة
الـفنـون عـام ١٩٥٥ لدعم الـثـقافـة الـسيـنـمائـيـة وأيضـاً مـؤسسـة دعم الـسيـنـما لـدعم اإلنـتاج
ـية الفنون عام ١٩٥٩ لتدريس عـلوم وفنون السينما ـتميز ثم إنشاء معهـد السينما بأكاد ا
ومع اكتشاف الـتليفزيون عام ١٩٦٠ بدأ ظهـور ما عُرف باسم األفالم اجلادة الهادفة حيث
كان القطـاع العام يشـترى الروايات األدبـية ويكلف اخملرجـ بإخراجهـا حيث كانت الدولة
ـا سهل وجود ال تعنـى بفكـرة الكسب واخلـسارة مـثلهـا مثل الشـركات اإلنـتاجيـة اخلاصة 
تلك الـنوعيات من األفالم التى تميـزت بالثراء فى اإلنتاج والتى تـعبر عن شرائح عريضة من
عـهـد السـينـما صـرى وفى مـنتـصف السـتـينـيات ومع تـخـريج الدفـعـات اجلديـدة  الـشـعب ا
ظـهرت أجـيـال جـديـدة بـأفـكار شـبـاب هـذه الـفـترة حـيث أخـرج مـدكـور ثـابت ونـاجى رياض
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ـدوح شكـرى بـعض األفالم الـقـصـيـرة من إنـتـاج الـقطـاع الـعـام عـام ١٩٦٨ وبـدأ يـظـهر و
سـرح أو األدب أو الـفلـسـفة وفى نـفس الـعام  ن درسـوا ا الـنقـاد فى مـجال الـسـينـمـا 
تأسيس جماعة الـسينما اجلديدة كـما أنشىءأول نادى للسـينما لعرض الروائع الـسينمائية

ية كما ظهرت أول مجلة ثقافية عن السينما. العا
ـصـرية حـيث اعتـمد ـطربـات والراقـصـات دور مهم فى األفالم ا  كـمـا كان لـلمـطـرب وا
ـطرب أو راقـصة لـكى يعـتمـد على أدائه الـفنى مـخـرجون كـثيـرون على إسـناد دور الـبطـولة 
طـيـلـة أحـداث الفـيـلم وكـان يـعـمل ذلك عـلى زيـادة إقـبـال اجلـمـهـور عـلى تـلك األفالم الرتـباط
ـطربـ وباألغانى بـشكل كـبيـر فى تلك الـفتـرات والذى كـان يعـتمـد على اإلذاعة اجلـمهـور با
ـصـرية ا أثـرى الـسيـنـما ا فـضل عـلى الشـاشـة  فـكـان اجلمـهـور يرغـب فى رؤية مـطـربه ا
بوجوه كثـيرة على شـاشة السيـنما كـما كان الحتـضان مصـر لألشقاء العـرب لدخول الـكثير
ا كان له أثراً إيـجابيـاً على حيـاتهم وانتـشارهم الفنى صريـة  منهم للـعمل فى السـينمـا ا

صري والعرب : ومن الفنان ا
- أم كلثوم
- شادية
- صباح
- جناة

- نعيمة عاكف
- حتية كاريوكا

- محمد عبد الوهاب
- فريد األطرش

- عبد احلليم حافظ
- محمد فوزى

وفى فترة السبعينيات وحتديـداً فى منتصف عام ١٩٧١أُلغيت مؤسسة السينما وأنشأت
وسيقى وتـوقفت هذه الهيئة عن اإلنتاج السينمائى سرح وا الدولة الهيئة الـعامة للسينما وا
مـكتفـية بتمـويل القطـاع اخلاص إلى أن انحسـر دور الدولة فى الـسينمـا حتى انتـهى تماماً
وظــهـر أول فــيـلم روائى من إخــراج أحـد خــريـجى مــعـهــد الـسـيــنـمــا عـام ١٩٧٢ وهــو فـيـلم

رحلة : "احلاجز" حملمد راضى ومن أهم مخرجى هذه ا
- على بدرخان
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- حسام الدين مصطفى
- كمال الشيخ
- سعد عرفة
- حس كمال

 ثم جاءت الثـمانينيات والـتسعينـيات والتى يعرفـها الناقد سمـير فريد بالـواقعية اجلديدة
ومـا بعـد الـواقعـية اجلـديـدة والتى تـعتـبـر نقـلة حتـولـية فى مـجال الـسـينـما مع رواج األفالم
ـقـاوالت وهى األفالم الـتـى صُـنـعت خـصـيـصـاً لـلـعـرض عـلى وانـتـشــار مـا عـرف بـسـيـنـمـا ا
شـرائط الـفيـديو وكـانت تتـميـز بكـونهـا منـخفـضة الـتكـاليف وكـوميـدية فى مـعظـمهـا ال حتمل
فكرة أيـديولوجية معينة أو هدف بعيـنه ولكنها فقط للتسليـة والترفيه من خالل تسجيلها على
شرائط الـفيـديو وبـيعـها إلى الـدول العـربيـة ولكن بـعد نـشوب حـرب اخلليـج فى التـسعـينات
قاوالت فى االنحـسار شيئاً فشيئاً كما ظـهرت الفضائيات التى أذاعت الكثير أخذت أفالم ا
ا أدى إلى قـلة إنتـاج األفالم بسـبب ارتفـاع تكالـيف اإلنتـاج وأسعار ـصريـة  من األفالم ا
الـنجوم ولكـن كان هناك مـجموعـة من اخملرج اجلـيدين الذين حـاولوا وضع أسمـائهم على

صرية من خالل بعض أفالمهم مثل: خريطة السينما ا
- عاطف الطيب (سواق األتوبيس-ملف فى اآلداب-احلب فوق هضبة الهرم)

- محمد خان (ضربة شمس-احلريف-أحالم هند وكاميليا-موعد على العشاء)
- خيرى بشارة (العوامة٧٠-الطوق واألسورة-يوم مر ويوم حلو)

- داوود عبد السيد (الصعاليك-أرض األحالم-البحث عن سيد مرزوق-الكيت كات)
يهى (عيون ال تنام- األفوكاتو-السادة الرجال) - رأفت ا

ثم فى نـهـاية الـثمـانـينـيات وبـداية الـتـسعـينـيـات ظهـر جيل آخـر من اخملـرج عـرفوا من
خالل أعمالهم أمثال :

- شريف عرفة (األقزام السبعة-سمع هس-يا مهلبية)
- يسرى نصر الله (سرقات صيفية-مرسيدس)

- سعيد حامد (احلب فى الثالجة)
- رضوان الكاشف (ليه يا بنفسج)

- محمد كامل القليوبى (ثالثة على الطريق-البحر بيضحك ليه)
- طارق التلمسانى (ضحك ولعب وجد وحب)

- خالد احلجر (أحالم صغيرة) 
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ومن أبرز جنوم تلك الفترة : 
- عادل إمام
- أحمد زكى

- محمود عبد العزيز
- نور الشريف
- نادية اجلندى
- نبيلة عبيد
- يسرا

- ليلى علوى
- إلهام شاه

ثم مع بـداية األلـفـية اجلـديـدة ظهـرت األفالم الـكومـيديـة وأفالم احلـركة الـتى تـعتـمـد على
النجم الشاب أمثال :
- محمد هنيدى
- عالء ولى الدين
- أحمد حلمى
- محمد سعد
- أحمد السقا
- منى ذكى
- حنان ترك
- غادة عادل

 وتـعتبـر مصـر أغزر الدول الـعربـية فى مجـال اإلنتـاج السيـنمـائى حيث قدمت الـسيـنما
صرية صريـة أكثر من أربعة آالف فيلم على مـدى أكثر من مائة عام تمثل ثروة لـلسينما ا ا

والعربية على حدٍ سواء.
بداية موسيقى األفالم فى مصر :بداية موسيقى األفالم فى مصر :

إن بداية موسيقى األفالم فى مصـر ظهرت مع أول عرض سينمائى الذى قدم فى مقهى
"زاونى" بـاإلسـكـنـدريـة عـام ١٨٩٦ ثم مع احملـاوالت الـعـديـدة لـوجـود فـيـلم مـصـرى ظـهـرت
صـاحـبـة لتـلك األفالم وكـانت كـمـثـيالتهـا فى الـعـالم أجـمع هى فى شـكل عازف ـوسـيـقى ا ا
وسيقـية أو بعض اإلرجتاالت التى تـتناسب مع موضوع البيانو الـذى يقدم بعض األعـمال ا
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الفـيلم من وجـهة نـظـره حيث يـقدم مـوسيـقى هادئـة إذا كـان مشـهد عـاطفى مـثالً وموسـيقى
ذات طـابع حـزيـن لـلـتـعـبـيـر عن حـدث ألــيم ومـوسـيـقـات صـاخـبـة لــتـعـبـر عن سـرعـة احلـركـة
واألحـداث العـنيـفـة ولكن مع ظـهـور فيـلم "ليـلى" عـام ١٩٢٧ ظهـرت مـوسيـقى مخـتـلفـة حيث
ـسـجلـة عـلى األسطـوانـات وبالـتالى ـوسـيقـية ا اختـيـرت موسـيقى هـذا الـفيـلم من األعـمال ا
صاحبة لألفالم فى مـصر منذ هذا التـاريخ إلى أن قدم فيلم "زينب" وسيـقى ا تـطور شكل ا
عام ١٩٣٠ إخـراج مـحـمد كـر وقـامت بـبـطولـته الـفـنانـة (بـهـيجـة حـافظ) والـتى كـانت على
دراية مـوسيقية عـالية وكتـبت اثنى عشر قطـعة موسيقـية لتقـدم كموسيقى لـنفس الفيلم وهى
أول مـوسـيقى لـفيـلم طويل صـامت وكانت كـل مقـطوعـة تعـبر عن مـشهـد معـ داخل الفـيلم
وبـالـتـالى تـعـتبـر بـهـيـجة حـافظ هى أول مـؤلـفـة مـوسـيقـيـة تـقـوم بـوضع موسـيـقى خـصـيـصاً
صاحـبة األفالم السيـنمائية ـوسيقى التى تـقدم  لألفالم ومنـذ هذا التاريخ تـعددت أشكال ا
ـسـجـلـة من األسـطـوانــات أو عن طـريق عـازف الـبـيـانـو أو ـوسـيــقى ا فـهى إمـا عن طـريق ا
وسـيقـية يتـراوح عددهـا من أربعة صـاحبـة فرقة مـوسيـقية وفى ذاك الـوقت كانت الـفرق ا
ـعـروض عـلى شـاشة إلى اثـنى عـشـر عـازفـاً وكـانت تـلك الـفرق تـصـاحب مـوضـوع الـفـيـلم ا
ـتـنـوعـة فى اسـتراحـات الـعـرض لـتـشـجيع ـوسـيقـيـة ا ـقـطـوعـات ا الـسـيـنـمـا وعزف بـعض ا

اجلمهور وزيادة إقباله على هذه العروض.
ميزة لهذا  ومع ظهور الفيلم الناطق فى مصر عام ١٩٣٢ بدأت تتضح بعض السمات ا
ـا كـان لـه أثـراً ايـجـابـيــاً عـلى إقـبـال الــنـوع من األفالم وهـو وجـود األغــنـيـة داخل الـفــيـلم 
صـرى كما أثـر على زيـادة نسـبة إنـتاج األفالم الـغنـائيـة أيضاً ومع اجلـمهـور على الـفيـلم ا
صـرية مـرحلـة جديـدة من إنتاج األفالم إنشـاء أستـوديو مـصر عام ١٩٣٦ بـدأت السـينـما ا
كـمـا شـجع وجـود هـذا األسـتـوديـو عـلى زيـادة أعداد الـفـنـانـ واخملـرجـ كـمـا بـدأت فـكرة
ـؤلف (محـمد حسن تكـليف مـؤلف موسيـقى لوضع مـوسيقى فـيلم سـينمـائى وبالـفعل كُلِف ا
الـشـجاعى) بـوضع مـوسـيـقى فـيلم "سـالمة فى خـيـر" الـذى قـدم عام ١٩٣٧ وبـعـدهـا توالى
ـوسيـقي لـكتـابة مـوسيـقى األفالم أمثـال: إبراهـيم حجاج ؤلـف ا الـتعـاون مع الكـثيـر من ا
وفـؤاد الظـاهرى وعـلى إسمـاعيل وحـسن الشـجاعى وريـاض السـنبـاطى وعبـد احلليـم نويرة
ـوسـيـقـيـة وغـيـرهم كــمـا كـان بـعض اخملـرجــ يـسـتـعـ بـبــعض اخملـتـارات من األعـمــال ا
صاحبة األفالم مع مراعـاة ما يتناسب مع موضوع سـجلة على األسطوانـات  الـكالسيكية ا
يـة كمـا فى فترة ا يـتراءى لـلمخـرج وظل الوضع هـكذا حـتى بعـد احلرب العـا الـفيـلم تبعـاً 
األربعـيـنـيـات حيث تـدهـورت األوضـاع وأصـبحت الـسـيـنـما فـى حالـة إنـحـدار فنـى ولكن مع
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بدايـة اخلمـسينـيات قامت الـدولة بوضع مـسابقـة لفن الـسينـما لتـشجيع هـذا الفن والعـامل
سابقة حجبت فيه على النهوض بـاألعمال الفنية التى تقدم فى السيـنما وفى أول عام لهذه ا

ية.  وسيقى حيث قدمت موسيقى من أرشيف التسجيالت العا جائزة ا
كـما كـان إلنشاء أوركـستـرا القـاهرة الـسيـمفـونى دوراً مهـماً فى تـطور موسـيقى األفالم
ـستوى الئق وأيضاً ؤلفة خـصيصاً لألفالم  حيث سأهم فى تـسجيل الكـثير من األعمـال ا
ـوسـيقى عـمـلت مـؤسسـة الـسيـنـما عـام ١٩٦٢عـلى تـدعيم األفالم وبـالـتالى أصـبح لـلـمؤلف ا
الـقـدرة عـلى االسـتـعـانـة بـأوركـستـرا يـضم عـدد كـبـيـر من الـعـازفـ عـلى عـكس مـا كان فى

اضية.  السنوات ا
ومع ظهـور األورج فى أواخر الستينيات وبـداية السبعينـيات أخذ دور الفرق يتقلص إلى
أن أصـبح عــازف األورج هـو األهم وقـد يــكـون الـوحـيــد وذلك نـتـيــجـة لإلمـكــانـيـات الـتــقـنـيـة
والـتـكنـولوجـيـة العـاليـة والـتى من خاللهـا يـستـطيع تـقـد أصوات عـديدة لـلـكثـير من اآلالت
ـادى للمنتج كمـا ساعد ذلك ظهور جيل جـديد من الشباب بدأ اخملتلفة وبذلك يـتم التوفير ا

وسيقى وموسيقى األفالم أيضاً وذلك بجانب جيل الرواد ومنهم:  يسطع جنمه فى عالم ا
- جمال سالمة 
- عمر خورشيد 
- هانى شنودة 

صرى  - ميشيل ا
- هانى مهنى 

- مودى اإلمام 
- جهاد داوود 
- عمار الشريعى

 وقد توقفت مسابقة جوائز السينما منذ عام ١٩٦٩ وحتى عام ١٩٧٤ وحصل فيها على
إسماعيل عـلى اجلائزة األولى فى موسـيقى األفالم عن موسيـقى فيلم "حكـايتى مع الزمان"
الطـيـلى" أما كـمـا حـصل جـمـال سالمـة عـلى اجلـائـزة الـثانـيـة عن مـوسـيـقى فـيـلم "حـمـام ا

اجلائزة الثالثة كانت لعمر خورشيد عن موسيقى فيلم "نساء الليل".
 كمـا شهـدت مرحـلة الـسبـعيـنات ازدهـار حقـيـقى فى موسـيقى األفالم لـكثـير من مـؤلفى

أفالم هذه الفترة وقد حصل العديد منهم على جوائز أمثال :
" من جوائز الدولة عام ١٩٧٥ . - جمال سالمة عن موسيقى فيلم "أريد حالً
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" من جوائز الدولة عام ١٩٧٦ . - جمال سالمة عن موسيقى فيلم "العيال الطيب
- إبراهيم حجاج عن موسيقى فيلم "زائر الفجر" من جمعية الفيلم عام ١٩٧٦ .

- جمال سالمة عن موسيقى فيلم "الكرنك" من جمعية الفيلم عام ١٩٧٧ .
- بليغ حمدى عن موسيقى فيلم "آه يا ليل يا زمن" من جوائز الدولة عام ١٩٧٧ .
- جمال سالمة عن موسيقى فيلم "رحلة النسيان" من جمعية الفيلم عام ١٩٧٨ .

وفى فـتـرة الـثمـانـيـنـات اسـتـمـر الوضع مـا بـ بـعض الـفـرق أحـيـانـاً وعازف األورج فى
أحيان أخرى ولكن كانت نوعيـة األفالم فى تلك الفترة أفالم استهالكية جلذب اجلمهور وهى
ـقـاوالت وهى األفالم الـتى صُـنـعـت خـصـيـصـا لـلـعـرض عـلى شـرائط مـا عـرفت بـسـيـنــمـا ا
الـفـيديـو وكانـت تتـميـز بـكونـها مـنـخفـضة الـتـكالـيف وكـوميـدية فـى معـظمـهـا ال حتمل فـكرة
وسيقى ا أثر ذلك علـى ا أيديـولوجيـة معينـة أو هدف بعـينه ولكـنها فـقط للتـسليـة والترفيـه 

وسيقي : صاحبة ألفالم تلك الفترة ومن أهم ا ا
- حسن أبو السعود
- عزت أبو عوف
- هانى شنودة 

وجودين فى الفترات السابـقة وأثبتوا جناحاتهم الفنية من وسـيقي ا  وباإلضافة إلى ا
ـوسـيـقـيـ ـؤلـفـ ا ــوسـيـقى أفالم نـاجـحـة ظـهـر فى الـتـســعـيـنـات بـعض ا ـهم  خالل تـقـد

الدارس للموسيقى الغربية والذين وضعوا موسيقى لألفالم أمثال :
- راجح داوود
- مونا غنيم

- خالد شكرى
ؤلـف ـرحلـة إلى أن ظـهر جـيل آخـر من ا الـذين قدمـوا مـوسيـقى بعـض األفالم فى هذه ا
وسيقيـ مع بداية األلفيـة اجلديدة واستطـاعوا أن يعبروا عن مـوضوعات األفالم التى عبرت ا

عن شباب القرن اجلديد والتى تتصف أغلبها بأفالم الكوميديا وأفالم احلركة ومن هؤالء :
- خالد حماد

- ياسر عبد الرحمن
- تامر كروان

وسيـقيـون الذين عمـلوا فى إبـداع موسيـقى لألفالم السـينمـائية ـؤلفـون ا وقد اسـتطاع ا
حتويل مـوســـيـقى األفالم إلى عنـصــــر بـالــــغ األهمــيـة من عنـاصر الـفن السـينـمائى وقد
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يز فيـلم عن فيلمًـا آخر وبالتالى أصـبح اخملرج يبحث عن أصبح هذا الـعنصر من أهم مـا 
وسيقى الذى يستطيع تلبية رغباته األيديولوجية فى الفيلم من خالل إبداعه ؤلف ا من هو ا
وسيقى والتى قـد تكون وسيلة جـذب للجمهور وسيقى وحتقـيق جذب للجمهـور من خالل ا ا
من خالل إعالنات الفيـلم أى قبل ظهوره على شـاشة السيـنما كما يـربط البعض مدى جناح
دى جنـاح مـوسيـقـاه التى أصـبـحت عـالقـة فى ذهن اجلـمهـور وبـالتـالى يـتمـيـز هذا الفـيـلم 

وسيقاه عن دونه من األفالم األخرى. الفيلم 
صرى هو فى أصل تكوينه غنائى  ويرى الناقد الفنى طارق الشناوى أن تكوين الفيلم ا
ـصرى ويَـعـتـبِـر الـشـريط الـسـيـنـمـائى هـو امـتداد حـيث دائـمـاً تـوجـد أغـنـيـة داخل الـفـيـلم ا
لـلـشريط الـغـنائى ويـؤكـد الشـنـاوى وجهـة نـظره بـأن الـبعض يـتـصور أن األغـنيـة هى مـناط

اجلذب الوحيد.
ـصرية عـلى الغـناء بشـكل كبـير يرجع لـطبـيعة الـشعوب ولـكننـا نرى أن اعتـماد األفالم ا
الـعربية جميعاً وتعـلقها باألغنية وال نقـلل من أهميتها ولكن بالـطبع األغنية ليست هى مناط
اجلذب الوحيد بل يشمل فن السينما الكثير من الفنون التى تمثل مناط أخرى للجذب والتى
وسـيقى بـشكل عـام فهى جـزئيـة مهـمة فى تـكوين الـفيـلم ولكن تبـتعـد عن فن الغـناء والـفن ا
ذلك بجـانب الفنـون األخرى الـتى جتتمع ويـنتج عـنها عـمل فنى مـتكامـل األركان ال يسـتطيع

عنصر أن يؤثر سلباً على عنصر آخر.
فـرده كموسيقى خـالصة أو مرتـبط بالشعر وسـيقى فن عام وشامل سـواء ظهر  لذا فا
ـسـرح والـنـثـر فى مــجـال األغـنـيـة كـذلك ارتـبـط بـالـفـنـون األخـرى ارتـبـاطــا مـبـاشـرًا مـثل ا
شـاعر اإلنـسانـية والـسـينـما وال نـستـطيع إغـفال دور هـذا الفـن فى تهـذيب الروح وحتـريك ا
والـسـمـو بـاألخالق وسـوف نـقـوم بــإلـقـاء الـضـوء عـلى الـسـيـرة الـذاتـيـة الـتى شـكـلت الـوعى
واإلدراك لـلــمـخـرج الـعــبـقـرى يـوسـف شـاهـ مع عـرض لــقـائـمـة أفـالمه الـروائـيـة الــطـويـلـة

والتسجيلية وآراء بعض الفنان والنقاد فى طريقة تناوله للموسيقى والفنون فى أفالمه.  
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ثل ومن أهم اخملرج صـرية فهو منـتج وكاتب و ـهمة فى السـينما ا هو أحد العالمات ا
ـصـريـة حـيث أسـهم فى دعم هـذا الـفن من خالل إبـداعـاته وأعـماله ـصـريـ فى الـسـيـنمـا ا ا
ـتالحقة منذ بدايات النصف الثانى من الـقرن العشرين حيث قدم مجموعة من األفالم الفنية ا
ـتواصل هـمـة خالل رحلـته الطـويلـة فى هـذا اجملال فـيمـا يقـارب السـتـون عامـاً من العـطاء ا ا
سؤولـية لسنوات ـية وحتمل على عاتـقه هذه ا ـصرى إلى العا وكان يرغب فى تـوصيل الفيلم ا
ـية وهو ـهرجانـات العا حـتى أصبحت شـغله الشـاغل وشارك بعـدد ال بأس به من األفالم فى ا
مـا لم يـسـتــطع أى مـخـرج آخـر حتـقــيـقه بـهـذه الـصــورة وبـالـفـعل حـصـل شـاهـ عـلى جـائـزة
ـية كـمـا يعـتـبـر أول مخـرج مـصرى هـرجـانات الـعـا " والـذى يعـتـبر من أهـم ا مـهـرجان "بـرلـ
ـطـروحة فـيـها حـيث تـعددت يـحـصل على جـائـزة مهـرجـان "كان" عن مـجـمل أعمـاله واألفـكار ا
مـواضيع أفالمه وقـضـاياه والـتى كانت تـثيـر الكـثيـر من اجلدل فى مـعظم األحـيان فـقد تـعددت
وضـوعات بـدءاً من احليـاة االجتـماعـية اإلنـسـانيـة ثم طرحه لـذاته بجـرأة غيـر مسـبوقـة كانت ا
وضـوعات سبـبـاً فى الصـدام بيـنه وبـ بعض الـنـقاد الـذين لم يتـعـودوا على تـقد مـثل تـلك ا
كاشفـة اجلريئة عن مـا يعانيه فى ذاته عن أزمـة وطن للبحث عن والتى تكشف من خالل تـلك ا
ـقراطـيـة اجملهـضة فـهـو دائمـاً متـمـرداً ضد جـميع الهـوية فـى منـاخات الـقـمع السـياسى والـد
وضوع ذاته أشـكال القهر واالستبـداد وظلم السلطة وقـد يكون اجلدل أحياناً بـسبب اختيار ا
يزاً أو بسـبب أسلوب الـتناول لـتلك الـقضايـا وعرضهـا على الـشاشة فـدائماً مـا كان شاهـ 
حـقاً فى أفـكاره وتـوجهـاته حيث اعـتمد عـلى فكـرة النـقد حلل بـعض القضـايا الـتى يلـقى علـيها
ـوجودة من قبل مثل بعض القضايا اجملتمعية وضوعات ا الضوء من خالل أفالمه وحتى تلك ا
ـال وغيـرها لـكنه تـناولـها بـأسلوبه فى أفالمه األولى كـالطـمع والتـفاوت الـطبقـى والبحث وراء ا
تد النقـد ليشمل النظام ميز حيث يـستغل تلك األفكار لـيقدم نقداً للـطبقة األكثر ثراءاً كـما  ا
احلـاكم وما فـيه من سـلبـيات وقـصور قـد ال نسـتـطيع الـتعـبيـر عنـهـا وهو مـا جعل مـنه مخـرجاً
ـادى بل مـخرج بـاحث عن الـتـميـز واإلنـفراد عـبـقريـاً ولـيس مـجرد مـخـرج باحـث عن الكـسب ا

وضوعات اجلريئة التى يتناولها. والبساطة فى توظيف األفكار السياسية وا
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وقـد ولـد شـاهــ ألسـرة مـتـوسـطـة فى ٢٥ يـنـايـر عــام ١٩٢٦ بـاإلسـكـنـدريـة فـوالـده يـعـمل
باحملـاماة وهو مـن جذور لبـنانـية واألم من أصـول يونانـية وحـصل على االبـتدائـية فى مدارس
ـرحلـة الثـانويـة وأثنـاء الدراسـة تمـلكه "الفـرير" ثم انـتقل إلى مـدرسة "فـيـكتـوريا" إلى أن أ ا
حلم السفـر إلى أمريكا التى رأى فـيها حتقيقـاً ألماله وطموحاته الـسينمائـية التى ال تتحقق إال
من خاللها وبعد انتهائه من الدراسة أصـر على حتقيق هذا احللم رغم صعوبة حتقيقه بالنسبة
ـادية لألسـرة ولـكن عـمل والديه جـاهـدين لتـحـقيـق هذه الـرغـبة لـديه وبـالفـعل سـافر لألحـوال ا
ـتحـدة األمـريكـيـة عام ١٩٤٦والـتى كـانت حـلمه أثـنـاء سنـوات الـدراسة شـاه إلـى الواليـات ا
حيث درس التمثيل واإلخراج فى معهـد "باسادينا بالى هاوس" بوالية لوس أجنلوس بالواليات
ـدة عام وبعد عـودته إلى مصر عام ١٩٤٨ بـدأ العمل فى مجال الـسينما تحدة األمـريكية  ا
" عام ١٩٥٠ وهو فى الرابعـة والعشرين من العمر بعد أن إلى أن أخرج فيلـمه األول "بابا أم

أتاح له الفرصة لدخول عالم االستوديوهات رائد التصوير (ألفيز أورفانيللى).
ومن أهم ما تعلمه شاه أثناء الدراسة فى أمريكا ثالثة أشياء :

ـام الـتـام بـتـقـنـيـات الـسـيـنـمـا فـهى تـمـتـلك األسس الـتى يـعـبـر من خاللـهـا ١-أهـمـيـة اإل
اخملرج.

باد الدرامية األولية. ام با ٢-ضرورة اإل
٣-بــعــد أن حتــدت الـســيــنــمـا أذهــان الــنــاس لـكــنــهــا رغم ذلك تــصل أوالً إلى قــلــوبـهم

وأعصابهم.
ية مثل : هرجانات العا وقد حصل يوسف شاه على العديد من اجلوائز من ا

- "التانيت الذهبى" فى مهرجان قرطاج عام ١٩٧٠ عن مجمل أعماله.
- "الـدب الـفـضى" واجلـائـزة الـكـبرى لـلـجـنـة الـتـحـكيم اخلـاصـة فى مـهـرجـان بـرلـ عام

١٩٧٩ عن فيلم "إسكندرية ليه".
- جائزة الدولة التقديرية للفنون من مصر عام ١٩٩٤ .

صير". - جائزة مهرجان اميان السينمائى الدولى (فرنسا) عام ١٩٩٧ عن فيلم"ا
- اجلـائزة الـتذكاريـة لليـوبيل الـذهبى عن مـجموع أفالمه من مـهرجـان (كان) الدولى فى

عيده اخلمس عام ١٩٩٧ .
- حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة  Paris VIII بفرنسا عام ١٩٩٧ .

هرجان كان السينمائى -  اختيار فيلم "اآلخر" عام ١٩٩٩ الفتـتاح قسم (نظرة ما) 
الدولى.
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ي فى ه فى إطـار تكر ثالثـة مبدعـ من صناع الـسينـما العـا - عـام ٢٠٠١  تكر
هرجان عن فيلم "سكوت ح نصور".  مهرجان فينيسيا وتسلم وسام ا

- حصل على أكثر من ١٢ وسامًا من مختلف الدول العربية واألوربية.
- حـصل عـلى الدكـتـوراه الـفـخريـة من اجلـامـعة األمـريـكـيـة بالـقـاهـرة وأيضـاً الـدكـتوراه

الفخرية من جامعة مارسيليا بفرنسا عام ٢٠٠٢ .
ـهرجان - عـام ٢٠٠٤  اختـيار فـيلم "إسـكنـدرية نـيويـورك" الفتـتاح قـسم (نظـرة ما) 

كان السينمائى الدولى.
- حصل على أعلى وسام شرف فرنسى من الرئيس جاك شيراك عام ٢٠٠٦ .

- حصـل على الدكتـوراه الفخـرية من اجلامـعة األمريكـية بلـبنان عـام ٢٠٠٧ كما حصل
على جائزة مبارك للفنون فى نفس العام.

هرجان فينيسيا سابقة الرسمية  -  عرض آخر أعماله السينمائية "هى فوضى" فى ا
الدولى عام ٢٠٠٧ . 

ويـتـميـز يوسف شـاهـ عن غيـره من اخملرجـ بـاهتـمامه بـكل تفـاصـيل العـمل الدرامى
ـمـثــلـ ومالبـسـهم الـذى يــتـنـاوله بل ويــتـدخل فى جـمـيـع تـفـاصـيل الــعـمل وآداء الـنــجـوم ا
وتعـبيـراتهم وحـتى اإلضاءة والـديكـور ويرجع ذلك لـشدة حـرصه على عـمله وغـيرته الـشديدة

على الشكل النهائى الذى يخرج عليه العمل للجمهور.
 كمـا كان لـنشأتـه أثر كبـير عـلى تكـوينه الـفطـرى جتاه الـفنـون عامـة وليس فن الـسيـنما
على وجه اخلـصـوص فنـحن نـلحـظ فى جمـيع أفالمه تـقريـبـاً وجود عـنـصر الـرقص الـشرقى
تميزين صـري ا ـلحن ا وسيـقى الشرقية وتعـاونه مع الكثير من ا وحتى البالـيه وأيضاً ا
فى أفالمه بدءاً من إبـراهيم حـجاج وفـؤاد الظاهـرى وعلى إسـماعـيل وأندريـا رايدر ومـحمد
وجى ويـاسر عبد الرحمن وعـمر خيرت وجمال نـوح وكمال الطويل وفريـد األطرش ويحيى ا
سـالمة وفـاروق وصالح الـشرنـوبى كـمـا تعـامل شـاه مع فـريـد األطـرش وشاديـة فى فـيلم
" طربة اللـبنانية فـيروز واإلخوان رحبانى فى فـيلم "بياع اخلوا "انت حبيبى" وأيضـاً مع ا
ـطربـة التـونسـية والفـنانـة ماجـدة الرومى لـبطـولة فـيلم "عـودة االبن الضـال" باإلضـافة إلى ا
طرب محمد منير فهو حالة خاصة بالنسبة ليوسف لطيفة فى فيلم "سكوت ح نصور" أما ا
شـاهـ وتـعاونـا مـعـاً فى أكثـر من فـيـلم حيـث بدأ "بـحـدوتـة مصـريـة" وأتبـعـهـا بفـيـلم "الـيوم
ـوسـيقـيـ يعـبـر عن مدى ـؤلـف ا ـصـير" وهـذا الـتـعدد فى اخـتـيار ا السـادس" ثم فـيلم "ا
وسـيقى والغناء ومدى أهميـتهما داخل أفالمه وكيفية تـوظيفهما وأيضاً اهـتمامه بعنصرى ا
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ـوضـوع الـفـيـلم الـذى علـى أساسـه يتم رأيـه كمـخـرج فى مـدى مالءمـة كل مـؤلف مـوسـيـقى 
وسـيـقى الـذى سـيحـقق له وجـهـة نـظره ويـتـرجم له إحـسـاسه الـداخلى فى ـؤلف ا اخـتـيـار ا
ؤلف وليس العـكس بحيث يصبح حتت شكل موسيقـى كما يرى أنه هو الـذى يسيطر عـلى ا
وسيقى تأثير إحـساس مؤلف واحد فى جمـيع أفالمه وبالفعل اسـتطاع شاهـ أن يصل 
أفالمه إلى هـذا احلـد حـيث تـرتـبط فى الـكـثـيـر من األذهـان مـوسـيـقى وأغـانى أفالم شـاه
وضوع الفـيلم حيث وضعهـا داخل نسيج األحداث الـدرامية ذاتها تلـقى  حينـما يسمـعها ا
وسيقي الذين استطاعوا حتقيق بشكل عبقرى كـما إننا ال نستطيع إغفال عبقريـة هؤالء ا
وسيقى تـلك الرؤية السـينمائيـة والتعبـير عنهـا بكل هذا النجـاح والتوفيق أيـضاً اهتمـامه با
Rahp- الكالسيكـية الغربيـة والذى يتضح فى استـخدامها فى بـعض أفالمه مثل استخدام
 sody in Blue للـبـيانـو واألوركسـتـرا للـمؤلف األمـريـكى جيـرشوين  Gershwin فى فـيلم

Bartok حـدوتـة مـصــريـة وأيـضـاً كـونــشـيـرتـو األوركـســتـرا لـلـمـؤلف اجملــرى بـيـلال بـارتـوك
 (1945-1881) فى فيلم االختيار وغيرها.

 كـما كـان لعشـقه ألم كلـثوم أثراً عـلى أفالمه حيث يـضع بعض مقـاطع من الكـثير من
ـمثـلـ ويـوجـههم أغانى أم كـلـثـوم داخل سـيـاق عمـله الـدرامى كـمـا كان يـصف لـبـعض ا
للـتمثـيل من خالل طريقة أم كـلثوم فى الغـناء كمـا حدث مع الفنـان عمرو عبـد اجلليل حيث
قال له شاه : أرغب منك تعلم التمثيل من أم كلثوم فهى تعلم كيف تمثل وجتسد وحتس
ـعنى الذى تشدو به كمـا أن اإلعادة تختلف فى كل مـرة فقد يكون التـغيير فى اللحن أو ا
ـعنى أو اإلحـسـاس ومن خالل هذا الـتـكرار تـستـطـيع توصـيل مـعنى قـد ال يصل فى فى ا
ـرة األولى ونـرى أن هذه من اجلـمـالـيـات الـفنـيـة لـفن أم كـلـثـوم والتى كـان يـبـحث عـنـها ا
شـاه فى أفالمه لتحقيق نـفس هذه الرؤية اجلماليـة التى يشعر بهـا أى متلقى من الوهلة
األولى حـيث يـبــحث دائـمـاً من خالل أفالمه عـن مـا هـو غـيـر مـألــوف وكـيف يـحـقق بـعض
ـوسيـقى لـيـحـقق بعض أيـديـولـوجـياته الـفـلـسـفيـة من خالل الـكـادر بـالتـعـاون والـتـآزر مع ا
شاهد النقاط الفلسفية اجلـمالية ويصل إلى حد الكمال من أجل الوصول إلى عقل وقلب ا
يـة الـتى كان يـبـحث عنـهـا للـكـثيـر من أعـمالـه الدرامـية وحـتى يـصل بـتلك األفالم إلى الـعـا
حتى أصبحت شـغله الشاغل فى فتـرة من الفترات إلى أن حـقق ذلك بحصوله عـلى الكثير

من اجلوائز.
وسنـعرض لـلقار آراء بـعض الفـنانـ والنـقاد فى تـعامل شـاه مع الفـنون فى أفالمه

وسيقى والغناء الذى هو عاشقاً لهما.  وخاصة فن ا
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آراء بعض الفنان والنقاد فى موسيقى أفالم شاه :آراء بعض الفنان والنقاد فى موسيقى أفالم شاه :
ــوافق ٩/ ١٢/ ٢٠١٠  لـقـاء بـيـنى وبـ األسـتـاذة مـاريـان خـورى فى فى يـوم اخلـمـيس ا
ية لإلنـتاج وتوزيع األفالم السـينمـائية -وبعـدها توالت اللـقاءات- وعلمت شركـة أفالم مصر الـعا
قـابـلة بـوجـود مجـمـوعة أفالم تـسـجيـلـية بـعـنوان "شـاهـ ليه?" عـن األستـاذ اخملرج أثنـاء هـذه ا
يـوسف شاهـ فى ٣٢ حلـقة خـصص سـتة مـنهم (من اجلـزء الـسادس عـشر إلى اجلـزء احلادى
ـوسـيـقات والـرقـصـات واالسـتعـراضـات فى أفالمه وأطـلق عـلى تـلك اجملـمـوعة والـعـشـرين) عن ا
غنى" إخراج مـنى غندور وهذه احلـلقات لم تعـرض بعد وبدأت قـناة (النايل سـينما) فى "سحـر ا
عرض بعضها ومدة احللقة ٢٦ دقيقـة ويوجد بعض اللقطات األرشيفية التى استعانت بها منى
غندور من اخملرج محمد شبل الذى قام بـإعداد مجموعة من األفالم التسجيلية فى ١٢ حلقة عام
وسـيقى أفالم شاهـ وأسلوبه علـومات اخلاصـة  ١٩٩٤ واستطـعنا احلـصول علـى كثيـر من ا
الـعام وتدخالته فى جمـيع تفاصيل أعمـاله من خالل حوارات معه شخـصياً وبعض احلوارات مع

النقاد والفنان الذين تعاملوا معه باإلضافة آلراء البعض أثناء لقاءاتنا معهم.
وضوع الراهن كـما توضح الرؤية ا لهـا من أهمية بـا لذا رأينـا ضرورة عرض بعضـها 

. اجلمالية ألفالم شاه
وسـيقى واالستعراض فى أفالم يوسف  حـيث يؤكد بعض الفـنان والنقاد عـلى أهمية ا
شاهـ فالـناقـد الفـنى طارق الـشنـاوى يتـحدث عن ضـرورة األغنيـة فى بعـض أفالم شاه

راد توصيله أو قد تتأثر احلبكة الدرامية. عنى ا حيث إذا  حذف األغنية يختلف ا
أما الفنان نور الشريف فـيرى أن األغانى فى أفالمه عبارة عن مشهد درامى مُلحَن منذ
ثل فـيلم األرض مـرحلـة نضج حيـث بدأت األغنـية عـنده تعـرض وجهـة نظر البـدايات كـما 

وضوع.  قصود با وتعلق على األحداث كما تساعد اجلمهور على تفهم ا
ويقـول اخملرج خـالد يـوسف إذا وجدت بـعض األغانى الـتى قد تـكون أقـحمت فى سـياق
الفيلم فى مرحلة البدايات فعلينا أن نعذر شاه فى تلك الفترة وال نستطيع أن نحاسبه بل
ـرحـلـة ويـرى االسـتـعـراض فى أفالمه مـن أقوى قـد نـغفـر لـه ألنه مـخـرج مـبتـد فـى هذه ا
األجزاء فـهو من وجهـة نظره أقـوى جزء مرئى فى سـينمـا شاه فـهو لديه قـوة خاصة جداً
فى االستعـراض وله خيال خصب جداً وهـذا يرجع لتأثـره بسينمـا هوليوود فى األربـعينيات
يـة وفيهـا أكبـر قدر من حـيث يوجـد فيـها أكـبر كـميـة استـعراضات فـى تاريخ الـسيـنمـا العـا
الـتـقـنـيـات رغم كل مـا وصـلـنـا له حـالــيـاً من تـطـور تـكـنـولـوجى إال أن سـيـنـمـا هـولـيـوود فى

تميزة جداً فى اإلبهـار  األربعينيات هى ا



∑∂

فى مـجال االسـتـعـراض وكانـت ضمن األسـبـاب الـتى خلـقت مـنه فـنـانًا سـيـنـمائـيًـا كـما
يَـعتبِـر على إسماعـيل نقلـة نوعية فى مـوسيقى شـاه حيث أثر جـداً على شخـصية يوسف
صـرى فى موسـيقـاه كمـا يؤثـر فى وجدان الـشعب شـاه حـيث يخـتصـر وجـدان الشـعب ا

صرى كله. ا
 والـفنـان عـزت العاليـلى يـؤكد عـلى دعم شاهـ لألحـداث فى فيـلم األرض ومـوت محـمد
وت عن طريق أبو سويـلم من خالل األغنيـة وهو اجلزء الـذى اعتبره شـاه وكأنه صـحوة ا
استخـدام أغنـية (نورت يـا قطن النـيل) ومن خاللهـا استطـاع أن يدخل لـنهايـة الفيـلم بشكل

يفوق اخليال.
وسـيقى الـكالسيـكـية الـغربـية فى الـكثـير من األفالم ووضع ونـحن نـؤكد تـأثر شـاه بـا

بعض األجزاء من تلك األعمال وتوظيفها داخل أعماله.
وجى أثناء تصوير فيلم (إسكندرية نيويورك) أن شاه وسيقى يحيى ا ؤلف ا ويقول ا

سمعه جزء من موسيقى كالسيكية وقال له : "لو جدع تعمل لى أحسن من دى".
ويـرى الفنان سيف عبـد الرحمن أن شاه يسـتطيع الدخول لألطروحـات السياسية من
وسـيقى وسـيقى حـيث يعـبر عـنهـا من خالل أغنـية مـثالً كمـا أن اهتـمامه الـكبـير بـا خالل ا
ـعنـى احلقـيـقى للـفـيلم من كـان له دور أسـاسى فى فـيلـم "عودة االبن الـضـال" حيث خـرج ا

وسيقى واألغانى.  خالل ا
أما الـنـاقد الـسيـنمـائى عصـام زكـريا يـرى أن عالقة يـوسف شاهـ بـالسـينـما والـدراما
ترتـبط باألغنـية والـلحن حـيث أثر ذلك سـلباً عـلى بعض أفالمه ويُـرجِع السـبب لعـدم خلو أىٍ
من أفالمه من عنـصر الـغـناء رغم أهـميـتهـا فى أفالم أخرى مـثل فيـلم "عودة االبن الـضال"
ـوسـيـقى حـيث أطـلق عـلـيه شـاهـ عـلى غـالف الفـيـلم ـكـن الفـصـل ب هـذا الـفـيـلم وا فال 
(مأساة موسيقية) ألنه على وعى أن هذا الفيلم يكتشف نوع سينمائى غير موجود حتى فى
صرية ـيلودرامـا ا ـصرية ألن ا أنواع األفـالم الهوليـودية وكان الـفيلم خـاص جداً بالروح ا

أساة فيها عالية جداً وشاه أدرك هذا وجسده فى أغنية الساعة. ا
ــوســيـقــيــة يـعــرضه لــلـخـالف مع بـعض وكــان تـدخل شــاهــ فى بــعض الـتــفــصـيالت ا
وسـيقـيـ كمـا حدث مع األسـتاذ كـمـال الطـويل إذ يقـول : طلب مـنى شـاه أعـمل أغنـية ا
مـهـمـة وحـسـاســة جـداً اسـمـهـا بـعـد الـطـوفـان بـعـد االتــفـاق مع صالح جـاهـ لـفـيـلم الـيـوم
السـادس وشـاه رفض اجلـزء األول نـهائـيـاً وأنا قـلت له بـقدر عـظـمتك كـمـخرج لـكن جزء
ـوسيقى بـتاعى أنا مش بـتاعك ورفضت تـماماً أى تغـيير فـيه ألنها بـتاعتى أنـا ومش هغير ا
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ـزيـكـا وكانت الـنـتـيجـة لـهـذ اإلصرار بـعـدهـا هوه أخـذ األغـنـية وأعـطـاها حـرف واحد فى ا
للصديق عمر خيرت الذى قدم موسيقى هذا الفيلم.

ـصـيـر حيث وضع كـمـا حـدث خالف بـينـهـمـا أيـضاً فى أغـنـيـة "عـلى صوتك" فـى فيـلم ا
ـا أدى لنشوب كمال الـطويل بعض اإليـقاعات فى جزء مـع وأراد شاهـ حذف اإليقاع 
خالف ولكن أصر شاهـ على وجهة نظره; وأرى إنها بـدون إيقاع أفضل فنياً حيث زادت

تلقى. من القيمة اجلمالية فى إحساس ا
وتلك الـواقعـة تـؤكد عـلى تمـسك شـاه بـوجهـة نـظره ورؤيـاه الفـنـية لـتحـقيـق ما يـتطـلبه
ـوسـيـقى بـالـنـسـبـة لـلـفـيلـم ليـست الـعـمل من جـمـالـيات تـرتـبط بـالـدرامـا داخل الـفـيـلم وإن ا

موسيقى بحتة ولكنها ال بد وأن ترتبط باألحداث الدرامية. 
أما فيلم "اليوم السادس" فيرى الفنان عمر خيرت مؤلف موسيقى هذا الفيلم أن شاه

Singing in the ـوذج لالسـتـعـراض جلـ كـيـلى عـلـى سيـاق فـيـلم حـاول أن يـقـوم بـعـمل 
 Rain وكان فيها نفس الفكرة التى يريد توصيلها جل كيلى ويوجد فى الفيلم استعراض

حملسن محيى الدين وأثـناء تأليف موسيقى الفيلم فى األسـتوديو قمت بعمل صولو موسيقى
ـدة دقـيقـتـ أو ثالثة وفـوجئت للـدرامـز سريع وفـيه طـابع اجلاز ومـوسـيقى راقـصـة طويـلة 
بشـاه أمـامى يرقص بـنفس اآلداء الـشاب جـداً الذى سـوف يؤديه مـحسن حـتى يشـعرنى
ـوسيـقى ويرجع ذلك ألن فـكرة اخملـرج البد أن باخلـطـوات التى يـريدهـا حتى تـتمـشى مع ا
وسيقى خـاصة حينمـا يكون اخملرج يتـدخل فى كل تفاصيل وحذافـير فيلمه تصل للمـؤلف ا
فهو يـعمل جاهداً على توصيل وجـهة نظره وإحساسه بأى وسيـلة ألن لديه خيال وفكر مع

وإذا لم يتحقق ما فى مخيلته سيرفض قبول ما هو مخالف له.
وأثـناء مقابـلتنـا مع الفنان األسـتاذ عمـر خيرت أكد عـلى عبقـرية يوسف شاهـ كمخرج
وسـيقـى ويؤكـد أن تدخل ـوسيـقى الـعالى وشـغـفه بفـن ا ـميـز وإحسـاسه ا وعـلى أسلـوبه ا
شـاه فـى الـعـمل ال يـكـون بشـكـل ديـكتـاتـورى بل بـأسـلـوب إقـنـاعى لـطـيف وذلـك لتـوصـيل

أفكاره وإحساسه للمؤلف وفى النهاية يكون فى مصلحة العمل ككل.
وترى الشاعرة كوثر مصطفى أن أغنـية حدوتة مصرية والتى يحمل الفيلم نفس عنوانها
ـصـرية والـعـربـية وتـرجع أهـمـيتـهـا إنـها ضـمـير كل من أهم األغـانى فى األغـنيـة الـدراميـة ا
ـصري ويـؤكد الشـاعر جمال بـخيت أن األغنـية عنـد شاه تـمارس أدوار عديـدة ومهمة ا
تكاد تـكون روح سينما شاه وتكـاد تكون األغنية هى البناء الـوجدانى والفكرى والفلسفى
ـطرب شـاهد من الـفـيلم أمـا الفـنان ا ـكن أن يسـتخـلـصهـا ا والـشـحنـات العـاطفـية الـتى 
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محـمـد منـيـر فـيتـحـدث عن الـفارق لـدى شـاه بـ األغـنـية الـدرامـيـة للـفـيلـم وأغنـيـة شريط
الـكـاسيت ويـقول إنه فـرح بتـجربـة حدوتـة مصـرية وحـينـها ذهـبا إلى األسـتوديـو وكان ألول
مـرة فى ذاك الـوقت يوجـد ٢٤ قـناة صـوتـية وتـعـرف شاهـ عـلى تلك الـتـقنـيـة احلديـثـة التى
وجـدت آنـذاك وفى الـبدايـة كـانت تـلك األغـنيـة بـأوركـستـرا كـامل وقـال شاهـ أريـد سـماع
األصـوات كـلـها من ٢٤ قـنـاة وظل يـختـصـر أصوات اآلالت إلى أن اخـتـصـرها بـالـكامل ولم

يتبق سوى صوتى فقط وبعض اإليقاعات البسيطة.
 وأثناء الـلقاء مع األسـتاذ الدكـتور جمـال سالمة حتدث عن تـلك التجـربة الفـريدة فى فيـلم "حدوتة
" حيث جاءه شاه ذات ليلة فى العاشرة مساء وطلب منه وضع موسيقى هذا الفيلم وقال له مصرية
لحن النوبى "أحمد ال يوجد من يضع موسيقى هذا الفيلم سواك وأسمعه األغنية بصوت منير وحلن ا
منيب" الذى من خالله عبـر عن إحساس اجلذور وطلب أن تـكون تلك األغنيـة مقدمة للـفيلم وأن ينتهى
وسـيقى خالل يـوم أو اثنـ عـلى األكثـر كمـا طلـب وضع ضربـات معـينـة لـتعـبر عن الـقلب من عمـل ا
صرية بحـياة مصر وقلبهـا النابض ومهما يـنبض القلب فال بد أن يتوقف النابض فهو شبه احلـدوتة ا
لئ ـوسيقى غيـر تقليـدية حتى تتـناسب وموضوع الـفيلم ا وت كمـا طلب أن تكون ا فى الـنهاية عـند ا
ؤلف بـالفعـل استطـعت خلق تـيمـة موسيـقيـة حلنـية حتـى أستطـيع التـعامل مـعها بـالفـانتازيـا ويقـول ا
داخـل مشاهـد الفـيلم حـيث ال بد من وجود جـو نفـسى معـ يسيـطر مـنذ تـتر الفـيلم واسـتغـرق العمل
طلوبة إن ما يومـ وحينما سمع شاه دُهِـش وقال وضعت دقات القلب النابـض وكل األحاسيس ا

حققته فوق تصورى إنك فنان عبقرى.
ويضيف الدكتـور جمال سالمة : واجلديـر بالذكر فى تلك الـواقعة أن بعد غـناء منير هذه
ـفترض أن يـضع موسـيقى آخر مـوسيـقى هذا الفـيلم و وضع مـوسيقى األغنيـة كان من ا
لهذه األغنية ولكن حينما سمعها شاه كان رأيه إنها ليست أغنية شريط كاسيت والبد أن
تـكون أغنـية درامـية تعـبر عن مـوضوع الفـيلم ولـيست أغنـية مـنفصـلة فى حـد ذاتها ورفض
هذا التوزيع تـماماً وكل اآلالت التى وضعت وطلب من منير أن يـغنيها بإحساسه ورؤياه هو
قام أو بدون أية موسـيقى لذا كان التـسجيل الصـوتى فى بعض األماكن يخـتلف من حيث ا
ـوسـيــقى إلنه سـجـله بــدون آالت مـوسـيـقـيــة وكـان هـذا سـبب صــعـوبـة إلى حـدٍ مـا الــسـلم ا
ا مـعاجلة مـا قام بـتسجـيله مـنير بـالنسـبة لى إلنه لـيس مجـرد وضع توزيع فقط لـألغنيـة وإ
ـا يـتـنـاسب مع  Modulation  بـحـيث يـصـبـح وكأنـه مـقـصود وتـطـلـب منـى تـغـييـر الـسـلم
الـتـسـجـيل ولـذلك آثـار إعـجاب شـاهـ مـا قـمت به حـيث حـقـقت له رؤيـاه الـفـنـيـة الـتى كان

يريدها من خالل هذا اللحن. 
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وسيقى بَعد تصوير ؤلف ا ـتبع أن يختار اخملرج ا ويسترسل دكتور جمال قائالً : إن ا
ؤلف حتى يتواصل مع موضوع الـفيلم واإلحساس الذى ينطبع النسـخة التجريبية ويـراها ا
شـاهد الدرامـية ولـكن ظروف هذا الـفيلم كـانت مخـتلفـة حيث إن استـعجال لديه من خالل ا
ناسبة شاه لم يـجعلنى أتمكن من ذلك ولكن حينـما شاهدنا الفيلم معـاً وضعت التيمات ا
وسـيقى وحـينـما ـقاسـات و تنـفيـذهـا بالـكامل إلنى قـمت بعـزف هـذه ا للـمـواقف وأخذت ا

أشاهد الفيلم اآلن كمتلقى أتعجب كيف وضعتها.
وسيقية  ويؤكـد جمال سالمة على اختالف شـاه عن غيره من اخملرج فى درايـته ا
ؤلف أمريكى فى أحداث الـفيلم حينـما سافر البـطل إلى أمريكا وهذا حيث وضع موسيقـى 
ـوســيـقى من خالل يـعــبـر عن مــخـرج ذو إحــسـاس واع كـمــا كـان يـعــبـر عــمـا يـريــده فى ا
ـوسيقيـة والتى تدل عـلى مخرج عـالم بتفـاصيل موسيـقية قـد ال يعلـمها سوى صطـلحات ا ا
طلوب ـوسيقى لم تستطع توصيل اإلحساس أو التعبير ا وسيقي احملترف ويقول إن ا ا
وسـيقى فقط ولكن فى جـميع الفنـون التى ترتبط بفن Expression وهـذا ليس فى جانب ا

السينما فهو كان على دراية حقيقية بها. وبعد سؤالنا عن مدى تدخل شاه فى التفاصيل
وسيقية ? ا

أجاب الـدكـتور جـمال : يـختـلف شـاه عن بـعض اخملرجـ اآلخـرين فى قبـوله ورفضه
للموسـيقى ففى حالـة الرفض يتم إلغاؤهـا والبحث عن مؤلف مـوسيقى آخر يسـتطيع حتقيق
وسـيقى ولكـنه يخـتلف عن حسـ كمال ـؤلف ا الرؤية الـفنيـة له مع عدم تـدخله فى إبداع ا
ؤلف وفى وضع آالت مـعيـنة حيث درس فى فـرنـسا وكـان يتـدخل فى مرحـلة اإلبـداع لـدى ا
مـكن إضافة وحذف بعض كسـاج قد يغيـر فى بعض ما  تسـجيله أو من ا وحتى عمـلية ا
وسيقى كما كان يعمل األحلان داخل األستوديو وكذلك اخملرج سعـيد مرزوق حيث درس ا
ـوسيقى وأعطـاه الفرصـة للتدخل فى ا أضـاف إلى رصيده ا فى إذاعة البـرنامج األوربى 
وسيـقية الدقيـقة داخل أفالمه أما اخملرج أحـمد يحيى فكـان يترك مكان بعض التفـاصيل ا
سـاحـة بإحـسـاسه ولـكن اخملرجـة إنـعام وسـيـقى من خالل هـذه ا لـلمـؤلف لـيـضع إبداعـه ا
ـشـاعر ـؤلف وإعـطـائه ا مـحـمـد عـلى كـانت غـير دارسـة لـلـمـوسـيـقى ولـكـنـها تـقـوم بـشـحن ا
وسيقى فى هذا اجلزء فإذا لم تبكيها فهى ال ناسبة للـتعبير عنها وتقول أريد أن تبكيـنى ا ا
ـزيـد كمـا حـدث فى مـسلـسل "احلب وأشـيـاء أخرى" وبـالـتالى فـاخملـرج هو تـقـبـلهـا وتـطلب ا
وسـيقى لرؤيـاه الفنيـة أياً كان ألنه صاحب ؤلف ا القـائد للعـمل الدرامى والبد أن يـخضع ا

العمل. 
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أما بطـل الفيـلم الفنـان نور الشـريف فيـقول: إن شاهـ يحتـفظ باإليـقاع ويلـغى ثالثة أرباع
اآلالت ويـحـتـفظ بآلـة واحـدة أو اإليقـاع فـقط كـما حـدث فى هـذا الـفيـلم وهـذا ذوقه اخلاص
وسيقى من موسيقى حلـنية جماليـة إلى موسيقى درامية واألغانى كـمخرج كما إنه يحـول ا

عنى الدرامى للفيلم. إذا  حذفها من أفالمه يختل ا
 وكمـا كان شاه يـتدخل فى كل جزئـيات عمـله الفنى فهـو أيضاً كـان يتدخل فى بعض
كـلـمات األغـانى ويـتـناقش مـع الشـعـراء ويـستـبـدل بـعض الكـلـمـات كمـا حـدث مـثالً فى فـيلم
"اآلخر" فيروى الشـاعر جمال بخيت أنه أثناء كتـابة أغنية (آدم وحنان) كتب "جاي من ورا
مـوج وبحـار" ألصـحـاب قصـة احلب فى الـفـيـلم ولكن رأى شـاهـ أن هـناك شىءغـيـر جـيد
وظل يـبحث فى القـواميس العـربية واألجـنبيـة وحاول بكل طـاقاته ولكن الـكلمـات لها شروط
عنى الذى يريده وقلت "هال من ورا موج وبحار" واحلقيقة نلتزم بها للوزن حتى شعرت بـا
ـعـنى والـشعـر من كـلـمة جـايـ ألنـها فـعالً كـانت كـلمـة هـالـ أفضـل بكـثـيـر فى الصـورة وا
تعطى حركة فـقط من نقطة ولكن هـال فيها احلـركة وحالة وجدانـية وسحر داخل احملب

فـيوسف شـاهـ شخص لـديه هـذه احلسـاسـية وتـصل عالقـته بـالشـعر لـعـمق الشـعـر وليس
أللفاظ الشعر.

ويـضـيف إلى ذلك رأى الـشـاعـرة كـوثـر مـصـطـفى أثـنـاء فـيـلم "سـكـوت ح نـصـور" كـتـبت
كلمات أغنيت للطيفة ولكن بصراحة شديدة كان التدخل من شاه كثير جداً فيهما.

 أمـا بالـنسـبـة لتـبنى شـاهـ مجـموعـة أفالم الـسيـرة الـذاتيـة والتى يـطـلق علـيهـا سـينـما
(األنا) فيـرى النـاقد األستـاذ/ سميـر فريد إن فـيلم إسكـندريـة ليه هو أول فـيلم سيـرة ذاتية
صريـة ويلـيه الفيـلم الثـانى حدوتة مـصريـة ويرى أن الفـيلم األول يـعبر فى تـاريخ السيـنمـا ا
عن الـصبا والـشباب أمـا الثـانى فهو عن اخملـرج والفنـان ويُرجِع سمـير فريـد حتليل ذلك أن
لم يـجرؤ مخـرج آخر سـوى شاه عـلى رواية سـيرته الـذاتية ألنـها البـد وأن تتـميز بـالكـثير
وضوعـية والذى يـعتبر الـبعض اإلباحـة بها شىءمـحرم فى بعض اجملـتمعات من الـصدق وا

صرى. العربية وخاصة اجملتمع ا
وأثـنـاء الـلقـاء مع الـنـاقـد الفـنى األسـتـاذ/ رفيـق الصـبـان أطـلق العـنـان لـنـفسه مـتـحـدثاً عن
تـميزة من خالل إبداعاته الـدرامية وقال : "إن اهـتمام شاه جـاء منذ بداياته سينمـا شاه ا
ولو عُدنا لـلوراء لفيـلم (إسكندرية لـيه) سنجد من خالل الـرواية أن أول أعماله الفـنية وهو طالب
ـوسيـقى بالـنسـبة له قـبل السـينـما بشـكل شخـصى وهذا كـانت مسـرحيـة موسـيقـية وبـالتـالى فا
إنعكس على أفالمه وجتـلى عشقه للـموسيقى من خالل إضـافته لبعض اإلسـتعراضات واألغانى
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حـتى فى أفالمه الدرامـيـة والتى قـد ال تسـتدعـى أحيـاناً ذلك كـما فى فـيـلم (االبن الضـال) حيث
أساوية كما أن إحساسه وسيقى والغناء دوراً رئيسيـاً فى فيلم شديد القتامة وشديد ا لعبت ا
ـوسيـقى العـالى إنعـكس أيضـاً على بـناء أفالمه فـهو يـتعـامل مع أفالمه دائـماً كمـا يتـعامل مع ا
ـعـنى إنه يـقـسم أفالمه إلى أربع حـركـات تـتنـاوب قـوة ورقـة ثم تـنـفـجر سـيمـفـونـيـة مـوسـيقـيـة 
احلـركة األخيرة فـى نهاية درامـية عالـية وهذا مـا ظهر فى أكـثر من فيـلم من أفالمه وخاصة فى
ـوسيقى جـلياً بـشكل ملـفت للنـظر والغـريب إنه عندما فيلمـه (األرض) حيث نرى هذا الـتناغم ا
أخرج أفالمـاً مـوسـيقـيـة كـما فـى فيـلم (انت حـبـيبـى) لفـريـد األطـرش أدخل الدرامـا إلـيه بـنفس
وسيقى جزء وسيقى إلى الدرامـات التى يخرجها ; وهـذا يعنى أن ا الـطريقة التى أدخل فيـها ا
ه الـسينمـائى بل هو أكد لى من خالل أحـاديث خاصة مـعه إنه عندمـا يفكر فى ال يتـجزأ من عا
وسـيقى الـذى يتعـاون معه لذلك إخراج مـشهد يـستـمع داخليـاً إلى موسيـقاه قـبل أن يضعـها ا
وسـيـقـي الـذين صـنـعوا مـوسـيـقى أفالمه ;إذ كان كـان شديـد الـصلـة والـتـقارب مع مـخـتـلف ا

وسيقية وكثيراً ما كان يوحى إليهم ببعض النغمات. يشاركهم فى رؤياهم ا
ـوضــوع وجـديـة الـتـعـامل مـع فـيـلـسـوف كـابن رشـد ــصـيـر رغم سـوداويـة ا وفى فـيـلم ا
وسيـقى كعنصر درامى توجه احلياة السياسية وأحياناً استطاع يوسف شاه أن يُدخِل ا

تُغير من مصير واجتاه األبطال كما فى أغنيته الشهيرة (على صوتك).
وسيقية مـلتصقة تمامـاً برؤيته الدرامية ال تنفـصل عنها لذلك كان شديد ورؤيـة شاه ا
ا ـوسيقيـ الذين يكـتبون مـوسيقى أفالمه  التـردد وشديد الـتدخل فى كل التـفاصيل مع ا
كــان يـدعــو فى بــعض األحــيــان إلى نــوع من الـصــدام مــعــهم ولـكـن كـان رأى شــاهــ هـو

سيطر دائماً والغالب. ا
ـوسيـقى يلـجـأ شاهـ إليـهـا أحيـاناً كـما ويـضيف األسـتاذ / رفـيق : فـكرة الـتنـاقض ا
يبـدو جليـاً فى التـناقض ب تـتر فيـلم (اليـوم السادس) ومـوسيقـاه الداخـلية بـعد ذلك وهذا
س مصر عـنى أن يهيـئنا إلى حـدث كبيـر  يـعنى فى رأيى التـسلل من العـام إلى اخلاص 
كلهـا ثم ينتقل بـنا إلى حالـة إنسانيـة خاصة تتـعلق ببـطلة الفـيلم باجـتياز النـيل مع وحيدها
وسيقى كان يعطى أفالمه قوة درامية إضافية ولكن وأعتقد أن هذا التمازج ب الدراما وا
وسيقـى بشكل أقوى من الدرامـا كما فى فيلم (سـكوت ح نصور) أفلت عندما اجته ليـقدم ا
الـزمام قلـيالً من يده رغم وجود عـدد من االستـعراضات اجلـيدة التى قـام بإخراجـها والتى
عنـدما نراهـا وحدهـا نشـعر بِنَـفَس مخـرجهـا ولكنـها تـبدو مـضافة أو فى غـير مـحلـها ضمن

التتابع الدرامى للفيلم".
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وسيقي الذين تعاونوا مع شاه فأجاب وسألنا الناقد األستاذ رفيق عن سبب تعدد ا
قـائالً : "إن سبـب جلوء شـاهـ إلى أكـثـر من مـؤلف مـوسـيـقى لـوضع مـوسيـقى أفالمه دون
اللجوء إلى موسيقار واحد مهما كانت النتيجة الرائعة التى حققها معه فى أحد أفالمه فذلك
كن ـوسيـقى وأنه  يعـود فى رأيى الشـخصى إلى أن شـاه يـرى أنه هـو مصـدر الوحى ا
الئم دون التـقـيد بـرؤية مـوسيـقى واحد وسـيقـار ا وسـيـقى التى يـرغبـها إلـى ا أن يوحى بـا

ه عوضاً إلى أن ينتمى هو إليه". يجبره على أن ينتمى إلى عا
 ونـحن نرى فى الـنهايـة أن يوسف شـاه مـخرج عـبقـرى وقيمـة فنـية كـبيـرة وأنه دائماً
وأبـداً يعـمل لـصـالح فـنه وحـتى تـدخالته الـفـنـية فـى كل تفـاصـيل الـعـمل فـأرى فى كـثـير من
األحيان التى صادفتنى فى تلك الدراسـة أن رأيه دائماً كان أصوب فنياً ويخلق حالة حسية
صرية والـعربية جـمالية فى أعـماله السيـنمائـية التى هى عالمة مـهمة من عالمات الـسينمـا ا
نية فى السابع والعشرين من شهر دها بعطائه حتى وافته ا ية أيضاً والتى ظل  بل والعا
يوليو عام ٢٠٠٨ بعد رحلة عمل طويلة فى اجملال السينمائى تقترب من الست عاماً زاخرة

باألنواع العديدة من األفالم السينمائية. 
أفالم يوسف شاه :أفالم يوسف شاه :

١-األفالم الروائية :١-األفالم الروائية :
بابا أم ١٩٥٠ أحلان محمود الشريف

ابن النيل ١٩٥١ إبراهيم حجاج
هرج الكبير ١٩٥٢ األغانى (إبراهيم حس حس جنيد إبراهيم حجاج) ا

سيدة القطار ١٩٥٢ إبراهيم حجاج
نساء بال رجال ١٩٥٣ األغانى (حسن أبوزيد على فرج إبراهيم حجاج)

صراع فى الوادى ١٩٥٤ فؤاد الظاهرى
شيطان الصحراء ١٩٥٤ فؤاد الظاهرى
يناء ١٩٥٥فؤاد الظاهرى صراع فى ا

انت حبيبى ١٩٥٧ فريد االطرش
ودعت حبك ١٩٥٧ فريد االطرش
باب احلديد ١٩٥٨ فؤاد الظاهرى

جميلة أبو حريد ١٩٥٨ 
حب إلى االبد ١٩٥٩ 
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ب ايديك ١٩٦٠ 
نداء العشاق ١٩٦١ فؤاد الظاهرى 

رجل فى حياتى ١٩٦١ 
الناصر صالح الدين ١٩٦٣ فرانسيسكو الفانينو احمد سعد الدين

فجريوم جديد ١٩٦٥ اجنلو فرانكد
بياع اخلوا ١٩٦٥ االخوان رحبانى
رمال من ذهب ١٩٦٦ على إسماعيل
الناس والنيل ١٩٦٨ خاتشاتوريان

األرض ١٩٦٩ على إسماعيل
االختيار ١٩٧٠ على إسماعيل 
العصفور ١٩٧٣ على إسماعيل

عودة االبن الضال ١٩٧٦ أبو زيد حسن
إسكندرية ليه? ١٩٧٨ فؤاد الظاهرى
حدوتة مصرية ١٩٨٢ جمال سالمة

وداعاً بونابارت ١٩٨٤ 
اليوم السادس ١٩٨٦ عمر خيرت

إسكندرية كمان وكمان ١٩٩٠ محمد نوح
هاجر ١٩٩٤ محمد نوح ا

وجى صير ١٩٩٧ كمال الطويل يحيى ا ا
اآلخر ١٩٩٩ كمال الطويل أغنية آدم وحنان صالح الشرنوبى

سكوت ح نصور ٢٠٠١ عمر خيرت
وجى إسكندرية نيويورك ٢٠٠٤ فاروق الشرنوبى يحيى ا

هى فوضى ٢٠٠٧ ياسر عبد الرحمن
٢-األفالم التسجيلية :
يرون ١٩٦٧ عيد ا

سلوى ١٩٧٢
انطالق ١٩٧٣

القاهرة منورة بأهلها ١٩٩٠
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كلها خطوة ١٩٩٨
١١سبتمبر ٢٠٠٢

كما قدم شاه مسرحية واحدة وهى "كاليجوال" لـ (ألبير كامو) حيث عرض عليه (جاك
السال) مديـر مسرح "الـكوميـدى فرانسيـز" فى باريس إخـراج مسرحـية يقع عـليهـا اختياره

سرحية التى حققت جناحاً مذهالً فى باريس. وبالفعل اختار شاه تلك ا
مؤلفو موسيقى األفالم اخملتارة :مؤلفو موسيقى األفالم اخملتارة :

أوالأوالً : إبراهيم حجاج : : إبراهيم حجاج :
ـعـهـد فـؤاد األول ولـد إبــراهـيم حـجـاج بـالـقــاهـرة فى حى بـوالق عـام ١٩١٦ والــتـحق 
لـلمـوسـيقـى العـربـيـة عام ١٩٣٠ وتـعـلم عـزف آلة الـكـمان عـلى األسـتـاذ األرميـنى "أرمـيـناك"
وسـيقـية عـلى األستـاذ اليـونانـى "كوسـتاكى" ودرس الـكتـابة األوركـستـرالية ودرس الـعلـوم ا
ـوسيـقى والتوزيع على األستـاذ اإليطـالى " فورتونـاتو كـانتونى" الذى شجـعه على الـتأليف ا
ـوسـيــقى الـعـربـيــة عـلى كل من "درويش األوركـسـتــرإلى وقـيـادة األوركــسـتـرا كـمــا درس ا
ـعهد عـام ١٩٣٥ وعُ مدرسـاً للمـوسيقى فى وزارة احلريـرى" و "صفر عـلى" وتخرج من ا
ـوسـيقـى فى مـعـهد ـدة عـامـ فـقط ثم قـام بـتـدريس مـواد ا ـعـارف عـام ١٩٣٦ واسـتـمـر  ا

وسيقى األهلى بعابدين. االحتاد ا
 وقـد تولى إبراهيم حـجاج إنشـاء وقيادة أوركسـترا الفرقـة القوميـة للفنـون الشعبـية منذ
وسيـقية البـحتة نذكـر منهـا : نزهة - رقصـة شرقية - ؤلفـات ا إنشائهـا وكتب العـديد من ا
وادى األحالم - جـمال الريـف - النيل اخلـالد - غـرام فنان - مـهرجـان الربـيع - ابن النيل
وسيـقى ألغانى فيلم - القافلـة - رقصة اجلـوارى - أطالل وفى عام ١٩٤٢ كتب التـوزيع ا
"عايـدة" ألم كلثـوم ثم انتدب لـلتدريس فى مـعهد فؤاد األول لـلموسـيقى العـربية عام ١٩٤٦
وسيقيـة من وسيقية" حيث اتسعت ثقافتــه ا وفى العام التالى ألف كتابه األول "النظريات ا
وسيقى عمل وسـيقية الغربية واالسـتماع إلى تلك ا دونات ا شدة اهـتمامه باالطالع على ا
ـوسـيـقى الـعـربيـة لإلذاعـة عـام ١٩٥١ والـتى أسـسـهـا مدحـت عاصم حـجـاج كـقـائـد لفـرقـة ا
وسيقيـة التقليدية ـؤلفات ا (١٩٠٦-١٩٨٦) ومن خالل تـلك الفرقة قام بتـسجيل الكثير من ا
مـثل البشارف والسماعـيات وفى هذه األثناء كان يـستع بهذه الفـرقة الحتوائها على آالت

وسيقى للكثير من البرامج الغنائية اإلذاعية. النفخ اخلشبية والنحاسية فى التوزيع ا
وسيقى بـعد ذلك تولى إنشاء وقيادة الفـرقة القومية للفـنون الشعبية وتألـيف الكثير من ا
اخلاصة لهذه العـروض ب عامى ١٩٥٨ و١٩٦١ كما قام بتأليف أعمال مـوسيقية للفيولينة



∏µ

واألوركستـرا مثل : "فـانتازيـا"و"غرام فنـان" واللـذين أهداهمـا ألخيه األصـغر عازف الـكمان
ـوسيـقى للكـثير األول (رائد) أوركـسترا الـقاهـرة السيـمفونى (مـحمـد حجاج) أيـضاً كتب ا
ـصرية مـنهـا :ابن النيل -سـيدة الـقطار-الـبوسـطجى -البـيت الكـبير- من األفالم الروائـية ا
اآلنـسـة حـنـفى -مالئـكـة من جـهـنم -أوالد الـشـوارع -بـنت الـشـيخ- أسـير الـظالم-زيـنب -
الك الـصـغيـر-العـمالق-حب فى الـظالم -النـداهة - إديـنى عقـلك -نسـاء بال رجـال -وعد-ا
قامر-زائر الفجر-عيون ال تنام-قطار الليل-عفريت سماره-زوجتى والكلب وجوه للحب -ا
كما كـتب موسيقى لبعض األعمـال التليفزيونية مـثل : السور-سالومى-رجل اسمه عباس -
-دنيا سرحـيات منها :عشرة ملوكى -احلرافيش- يا ليل يا ع الزيارة وموسيقى لبعض ا
البـيانوال- عروسة النيل ومـوسيقى بعض البرامج اإلذاعيـة منها :األيام-البحث عن الذات-
صير كـما ألف مجموعة مـقطوعات موسيـقية لإلذاعة منها: فارس بنى حمدان -العـباسة-ا
نـزهة-رقصة شرقيـة-أشجار عالية-مجـيدة -غرناطة -رومانس- فى حـديقة احليوان-جمال

ساء-مهرجان الربيع. رح-متتابعات أطياف ا الريف- وادى األحالم-الشباب وا
وسـيـقى لألفالم مـثل : "البـوسـطجى" وقـد حـصل عـلى العـديـد من اجلوائـز عن تـألـيف ا

"األحدب" "زائر الفجر".
نا عن عمر يناهز واحد وفى العاشر من نوفمبر عام ١٩٨٧ رحل إبراهيم حجاج عن عا

. وسبع عاماً
ثانياثانياً : فؤاد الظاهرى : : فؤاد الظاهرى :

ولـد فى اخلـامس عـشر من أكـتـوبـر عـام ١٩١٦وتـخرج مـن مدرسـة الـفـريـر وحـصل على
شـهـادة الـكفـاءة وشـجـعه عـلى دراسـة آلة الـكـمـان األسـتاذ الـفـلـسـطيـنى األصل "قـسـطـندى
عـهـد فـؤاد األول لـلمـوسـيـقى العـربـيـة حـيث درس آلة الـكـمـان على اخلـورى"بـعدهـا الـتـحق 
األسـتـاذ البـولـندى األصـل "اليـكـسانـدر كـونتـروفـيتش" والـهـارمونى عـلى "كـوستـاكى" وبـعد
ـعـارف كـمــا اشـتـرك فى الــكـورال واألوركـسـتـرا تــخـرجه عُـ مـدرســاً لألنـاشـيـد بــوزارة ا
. وكان قـائداً يـ ـؤلفـ العـا بكـنيـسة (سـان جوزيف) بـقيـادة "ميـناتـو" والتى تـقدم أعـمال ا
لــكـورال فـرقـة أوبـرا أنـشـأتــهـا مـدرسـة اآلبـاء الـيـسـوعــيـ فى عـام ١٩٤٠ كـمـا كـون فـرقـة
ـوسيـقـيـة واشتـرك مـعـهم كعـازف فـيـوليـنـة وفى عام ـعاهـد ا موسـيـقيـة من الـهـواة وطلـبـة ا
سـرحية وقام بـتسجـيل بعض األعمال ـعهد الفـنون ا ١٩٤٦ عـمل كأستـاذ للغنـاء اجلماعى 
الـشـهـيـرة إلذاعـة الـشـرق األدنى فى عـام ١٩٤٧وفى الـعـام الـتـالى ١٩٤٨ عـمل أسـتـاذاً آللة

عهد فؤاد األول للموسيقى العربية. الكمان 
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صـرية "متتالية مـصرية" عام ١٩٥٠ وبعدها عمل وقد سـجل أول عمل من مؤلفاته لإلذاعة ا
قـائداً لـفـرقـة الفـجـر لـلمـوسـيـقى الـعربـيـة كـمـا أشرف عـلى فـرقـة اإلذاعة لـلـوتـريـات ثم كتب
كون من حـركت فـقط وقدمه عازف الـقانون كـونشيـرتو القـانون واألوركـسترا عـام ١٩٥٠ ا
القـدير (عـبد الـفتـاح منـسى) وأضاف الـظاهـرى حركـة ثالـثة لـهذا الـكونـشيـرتو عام ١٩٦٤

وقدمه الفنان (سيد رجب). 
 أمـا بـعد عـمل الـفـنـان محـمـد حـسن الـشجـاعى مـراقـباً لـلـمـوسـيقى والـغـنـاء فى اإلذاعة
صـرية عـام ١٩٥٢وتشـجيـعه للـموسـيقـي بـتقـد أعمـالهم قـدم فؤاد الـظاهـرى الكثـير من ا
ؤلـفـات مـنهـا: صـور مـوسيـقـيـة- أصداء مـوسـيقـيـة- فـانتـازيـا انـدلسـيـة- قـافلـة احلـجاج- ا
األرض الـثـائـرة - أسطـورة وفـاء الـنـيل- أسـطـورة ايـزيس واوزوريس- نـداء احلـريـة-لـيإلى

شهرزاد- السندباد.
ـوسيـقـي أمـثال : سـيد ـلحـن ا وسـيقـى لكـثيـر من ا  أيـضـاً قام الـظاهـرى بـالتـوزيع ا
وجى سيـد مكاوى كمال درويش زكريا أحمد داوود حـسنى محمـد القصبجى مـحمد ا

الطويل فريد األطرش محمد عبد الوهاب رياض السنباطى محمود الشريف.
ــة -خان - قرية ظا سرحيات التليفزيونية مثل : العش الهاد وسيقى لبعض ا وكتب ا
ـسلـسالت التلـيفـزيونـيـة مـنها : ـوسيـقى للـكثـير من ا اخللـيلى - الـناس والـبحـر كما ألف ا
ر- ابن احلتـة -البحر األحمر- تـاجر البندقـية- العمالقـة -االعتراف ومن مؤلفاته العسل ا
ـسرحيات اآلتيـة : سليمان احللـبى-رجل عجوز - طيور احلب- للمسرح الـقومى موسيقى ا
وسيقاه حلوالى ما يزيد عن ثالثمائة وخمس فيلماً بير السلم كما أثرى األفالم الروائية 
ـيـنـاء- نـداء الـعـشـاق- شـيـطـان الـصـحـراء- بـاب مـنـهــا: صـراع فى الـوادى- صـراع فى ا
احلـديـد -إسكـنـدريـة لـيه- شـبـاب امرأة- شىءمـن العـذاب- الـقـاهـرة ٣٠- فـجر اإلسالم -
السقا مـات - ب السـماء واألرض- مال ونسـاء -خللى بـالك من زوزو- حب وكبرياء -هى
ـبة كـشر-الـزوجـة الثـانـية - لـوعة احلب- والرجـال -أمـيرة حـبى أنا -ال تـتـركنى وحـدى- 
ليون -الوحش داخل اإلنسان -امواج بال شاطئ -النمروود -السبع السكرية -واحد فى ا
اضى -احلفيد- احلب الضائع بنات -حب وإعدام -على من تطلق الرصاص -صوت من ا
-هارب من األيـام -ليلة رهـيبة -الـضحايا -فى بـيتنا رجل -سـواق نصف اللـيل -إسماعيل
يـس فى اجلـيش -إسمـاعـيل يس فى الـبـولـيس -عـظـمـاء اإلسالم -كـرامـة زوجتـى -صاحب

اجلاللة -أذكياء ولكن أغبياء -حياتى.
وقد حصل فؤاد الظاهرى على العديد من اجلوائز على األفالم التالية :
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- جائزة عن فيلم موسيقى "رد قلبى" من مؤسسة دعم السينما عام ١٩٥٩.
- جائزة عن فيلم موسيقى "الزوجة الثانية".

- جائزة عن فيلم موسيقى "أميرة حبى أنا" عام ١٩٧٥.
- جائزة عن موسيقى فيلم "طائر الليل احلزين" عام ١٩٧٧.

.١٩٨٣ " - جائزة عن موسيقى فيلم "الرجل الذى فقد ذاكرته مرت
وتـوفى فـؤاد الظـاهرى عـام ١٩٨٨ وهو فـى الثـانيـة والسـبعـ من الـعمـر تاركـاً لنـا ثروة

موسيقية نتيجة عطائه الطويل فى مشواره الفنى.
ثالثاثالثاً : على إسماعيل : : على إسماعيل :

ولد على إسماعيـل فى ٢٨ ديسمبر ١٩٢٢ وتوفى فى ١٦ يونيو
١٩٧٤وهـو مــوسـيـقـار مــصـرى شـهــيـر تـمـيــز بـالـتـألــيف والـتـوزيع
ـسرح ـوسـيقى لـه الكـثـير من األعـمـال فى اإلذاعـة والسـيـنمـا وا ا
وسيـقى ألكثر من ٣٥٠ وفـرقة رضا لـلفنـون الشـعبيـة. كما وضـع ا
فيـلماً سـينمـائياً مصـرياً باإلضـافة إلى العـديد من األغانى الـوطنية
وتدرج عـلى إسـماعـيل فى التـعـليم حـتى حصـل على دبـلوم مـدرسة
وهبة والنشأة يتمتع الصناعات البحرية من السويس وكان بحكم ا
وسـيقى الغـربية عـلى يد األستاذ بأذن مـوسيقـية حسـاسة ودرس ا

ـسرحيـة بقسـم اآلالت إلى جانب عمـله كمـوسيقى مـجند ـعهد الـعالى لـلموسـيقى ا (بـرنتى) والتـحق با
ـوسيقى باجلـيش وكان والـده إسماعـيل خليـفة مـدرساً للـموسيـقى فى البدايـة وبعـد ذلك قائداً لـفرقة ا
لـكية. تـميز عـلى إسمـاعيل فى العـزف على اآلالت النـحاسـية التى أتـقنهـا من والده الذى كـان قائداً ا
وسيقى لـكية كما كـان على إسماعيل زمـيالً للمطرب عبـد احلليم حافظ فى مـعهد ا وسيقى ا لفرقـة ا
وسـيقى بعد عت فى عالم ا الذى كـان يسمى آنذاك " مـعهد فؤاد األول" وكـانت الدفعة تـشمل أسمـاء 
ذلك مثل : كـمال الـطويل وأحـمد فؤاد حـسن وفايـدة كامل وعـمل على إسـماعيل فـى فرقة مـحمـد عبد
الوهاب كـما أصبح رئيـسا لفرقة األخـت رتيبـة وإنصاف رشدى وكان يـعزف على آلتى الـساكسفون
الهى اللـيلية فى عدة فرق مـنها فرقة (بـبا عزالدين) و(إحسان عـبده) أيضاً شجعه والكالرينيت فى ا
صـرية فى ذلك ـوسيـقى فى اإلذاعـة ا مـحمـد حـسن الشـجاعـى الذى كـان يشـغل مـنصب مـسـتشـار ا
أمون أبوشوشة كما الوقت حـيث كان صديقاً لوالده واشـترك فى برامج كثيرة مثل (صـواريخ) مع ا
( سمح لـه الشـجـاعى بـتـكـوين فرقـة كـامـلـة بـاإلذاعة وحلن غـنـائـيـات راقـصة مـثل أغـانى (يـا مـغـرم

و(حبيبى فى عنيه) لعبد احلليم حافظ.
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وعنـدما كون األخوان رضـا (على رضا ومحـمود رضا) فرقـة رضا للفـنون الشعـبية كان
ـوسيـقـيـة ومـؤلف موسـيـقى كل الـرقـصـات والتـابـلـوهات عـلى إسـمـاعـيل هـو رئيس الـفـرقـة ا
ـوسـيـقـيـة ومـنـهـا: رنـة االسـتـعـراضـيـة وطـاف مـعـهم أغـلب دول الـعـالم وهـو أهم إجنـازاته ا
اخلــلـخـال -رقـصـات صـعـيـديـة -وفـاء الـنـيل -خــان اخلـلـيـلى -الـنـاى الـسـحـرى -عـلى بـابـا
واألربعـ حرامى -الدبكة -سيوه -العـتبة جزاز-احلجالة وذلك بـجانب جميع أغانى فيلمى
رح) :غرام فى الـكرنك وأجـازة نصـف السنـة وابتـكر عـلى إسمـاعيل فـكرة (فـرقة الـثالثى ا
وقدم لـهم أغنـياتهم الـشهيـرة (العـتبة جـزاز - يا أسـمر يا سـكر - مانـتاش خـيالى يا وله -
وسـيقى ألأكثـر من مائتـ وخمـس فيـلماً سـينمـائياً مـصرياً مـنها : وغيـرها) كـما وضع ا
األيدى الناعـمة -السـفيرة عزيـزة -احلقيـقة العاريـة-عاشور قـلب األسد -شفيـقة القـبطية -
حـرامى الورقة -أبى فوق الشـجرة -مراتى مدير عـام -صغيرة على احلب -الـسفيرة عزيزة
-صاحب اجلاللة -عائلة زيزى -خلف الـبنات -اإلخوة األعداء-هى والرجال -حسن ونعيمة
-معـبـودة اجلمـاهـير-الـبـنات والـصـيف - ب الـقـصـرين-العـصـفور-االخـتـيار-حـكـايتى مع

الزمان -األرض. 
 كـمـا حلن الـعـديـد من األغـانى الوطـنـيـة مـثل: دع سـمـائى فسـمـائى مـحـرقـة -اضرب -
وسـيـقيـة لألغانى أحـلف بـسمـاهـا وبتـرابهـا -رايـات النـصـر-أم البـطل أيـضاً قـاد الفـرقـة ا
سـئولية صورة الوطنـية الرائعـة لعبد احلـليم حافظ وكمال الـطويل فى أعياد الـثورة مثل (ا
ونولوج فى ذلك الوقت ونولوجـات الغنائية لـكل جنوم فن ا مـطالب شعب) وقدم الكثـير من ا
وأبـرزهم : مـحـمـود شـكـوكـو وسـعـاد وجـدى وسـعـاد أحـمـد وثـريـا حـلـمى مـثل: (عـيب اعـمل
وسيقى لـبعض األفالم التـسجيلـية منـها : اللونـابارك -فن العرائس - معـروف) كما كـتب ا
سرحيات منها :النار والزيتون -قصة فى احلى الغربى -كباريه-افتح يا نفرتيتى وبعض ا

سمسم.
وقد حصل على إسماعيل على جوائز عديدة أهمها : 

- وسام العلوم والفنون عام ١٩٦١.
- اجلائزة األولى عن موسيقى فيلم (أجازة نصف السنة ) عام١٩٦٤.

لك حس ملك األردن عام ١٩٦٦. - وسام من جاللة ا
ى التاسع بصوفيا عام ١٩٦٨. هرجان العا - شهادة تقدير من ا

هرجان القومى األول لألفالم الروائية عام١٩٧١. - جائزة ا
- جائزة عن موسيقى فيلم ( األرض ).
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- جائزة مهرجان جمعية الفيلم عن موسيقى فيلم ( العصفور ) عام ١٩٧٣.
- اجلائزة األولى عن موسيقى فيلم ( حكايتى مع الزمان ) عام١٩٧٣.

- جائزة الدولة التشجيعية السمه عام ١٩٧٥.
وسيقى - جـائزة تقـديريه من جمـعية ( نقـاد وكتاب الـسينمـا ) فى مصر عن مـجموعـة ا

التى كتبها لألفالم وقد منحت السمه عام ١٩٧٥.
- كما كرمه الرئيس أنور السادات بافتتاح متحف فى منزله يوم ١٣ يونيو ١٩٧٥.

رابعارابعاً : جمال سالمة : : جمال سالمة :
هو مـؤلف مـوسيـقى ومـلحن مـصـرى صاغ الـعـديد من
وسـيقية الـكالسيكيـة والشرقيـة فى مجال عديدة األعمال ا
سرح والسينما والتليفزيون واإلذاعة منها األوركسترا وا
ولــد بـاإلســكـنــدريـة فـى اخلـامس من أكــتـوبــر عـام ١٩٤٥
حـيث نشـأ فى عائـلة فـنيـة فوالـده حافظ أحـمد سـالمة كان
لحن والعازف آللة مؤلفـاً موسيقياً وأخوه فـاروق سالمه ا
األكورديـون بفـرقـة سيـدة الغـناء الـعـربى أم كلـثوم ودرس
ـوسيـقية ـوسيـقى منـذ الصـغر بـالفـصول ا جمـال سالمة ا
الـتابـعة لوزارة الـتربـية والتـعلـيم التى أنشـأتهـا فى مدرسة

ـتـاز أثـناء حـلـوان اإلعداديـة والـثـانـوية وتـخـصص فى آلـة الـبـيانـو وحـصل عـلى تـقـدير 
ية الفـنون بعـد إنشائه عام ١٩٦٢ الـدراسة ثم التـحق بالكونـسيرفـتوار بالقـاهرة بأكـاد
ــصـريــ واألجـانب مــنـهم ــتـازة مـن أفـضل األســاتـذة ا تـخــصص بـيــانـو عــلى نـخــبـة 
الفـرنسيـة كليـمانس بالن ومـليتـا لوركوفـيتش اليـوغوسالفـية ثم ظهـرت موهبـته فى مجال
ـوسـيـقى فـطــلـبت مـنه الـدكـتـورة سـمـحـة اخلـولـى اإلنـتـقـال إلى قـسم الـتـألـيف الـتـألـيف ا
ـوسـيقى والـنـظـريات بـالـكـونـسيـرفـتـوار وتـتلـمـذ عـلى جـمال عـبـد الـرحـيم رائـد التـألـيف ا
احلـديث فى مصـر وعـواطف عـبـد الكـر وسـمحـه اخلولى وكـان لـهم الـفضل الـكـبـير فى
وسـيقى الـعربـية عـلى يد إبـراهيم شـفيق ـية كـذلك درس ا ـوسـيقـية الـعا امه بـالعـلوم ا إ
لحن قامـات الشـرقية حتت إشـراف ا وشـحات ومعـرفته بـا وحورية عـزمى وأتقن غـناء ا
الكـبـير ريـاض السـنـباطى وتـخـرج عام ١٩٧٢ وقـدم له أوركسـتـرا القـاهرة الـسـيمـفونى
يـة الفنون ثم سرح سيـد درويش بأكاد سيمـفونية "مـصر احلديثـة" فى حفل التخـرج 

عُ معيداً بالكونسيرفتوار عام ١٩٧٢.
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وسـكـو وحصل بـعـد ذلك حصل عـلى مـنحـة دراسـية فى كـونـسرفـتـوار تشـايـكوفـسـكى 
ـعادلـة لـدرجة الـدكتـوراه حيـث تتـلمـذ على ـوسـيقى ا هـناك عـلى أعلى شـهـادة فى التـأليف ا
تـاز أثـنـاء تلك وسـيـقى آرام خـاتـشاتـوريـان من عـام ١٩٧٣ إلى ١٩٧٦ بتـقـديـر  ـؤلف ا ا
وسـيـقى احلجـرة وهى: ٢ سـويت آللة الـبيـانـو و٢ سويت لـلفـيـوليـنة الـفتـرة ألف عـدة أعمـال 
والبيانو و٢ سويت لـلتشيللو والبيانو وقد قدمت هـذه األعمال فى مسابقة تشايكوفسكى عام

١٩٧٥ للعازف رمزى يسى بيانو و حسن شرارة فيولينة و مصطفى ناجى تشيللو.
كما تقلد بعض الوظائف باالنتداب منها : 

وسيقى العربية عام ١٩٧٢ . - مستشار فنى للمايسترو عبد احلليم نويرة قائد فرقة ا
- مايسترو لقيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية من عام ١٩٨٢ إلى عام ١٩٨٦ .

صرية منذ عام ١٩٩٩. - مستشار فنى لرئيس دار األوبرا ا
صر . وسيقية  - وكيل أول النقابة العامة للمهن ا

كما اشترك جمال سالمة فى الكثير من اللجان الفنية منها : 
وسيقى باجمللس األعلى للثقافة منذ عام ١٩٨٢ إلى عام ٢٠٠٦ . أ- عضو جلنة ا

هرجان ـصرية منـذ ا وسيـقى العربـية بدار األوبرا ا ب- عضـو جلنة مـهرجان ومؤتـمر ا
األول عام ١٩٩١ إلى عام ٢٠٠٦. 

ج- عضو جلنة االستماع باحتاد اإلذاعة والتلفزيون منذ عام ٢٠٠٣ وإلى اآلن. 
صرى عام ٢٠٠٧.  سرح ا د- عضو جلنة مهرجان ا

هـ عضو مهرجان اإلعالم عام ٢٠٠٨ . 
وسـيقى هـرجانـات كمـؤلف موسـيقى ومـؤلف  ـؤتمـرات وا أيـضاً شـارك فى الكـثيـر من ا

األفالم ومايسترو للفرقة القومية للفنون الشعبية منها :
١- مهرجان براغ للموسيقى السيمفونية سنة ١٩٧١ بتشيكوسلوفاكيا. 

وسـيقى الـشعـبية والـرقصـات بفـرنسا عـام ١٩٨٥ وكنـدا ١٩٨٦ والص ٢- مهـرجان ا
 .١٩٨٧

غرب ١٩٩٥. ٣- مهرجان نطوان السينمائى با
وسيقى العربية بتونس ١٩٩٦. ٤- مهرجان ا

صرى ٢٠٠٥. ٥- عضو بلجنة مهرجان الفيديو كليب ا
وسيقية :  مؤلفاته ا

مقطوعة ذكريات عام١٩٧١ لألوركسترا السيمفونى.
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سيمفونية مصر احلديثة عام١٩٧٢ لألوركسترا السيمفونى. 
فوجا لألوركسترا السيمفونى عام ١٩٧٣. 

افتتاحية السالم لألوركسترا السيمفونى عام ١٩٧٣.
مقطوعة اإلمام األعظم أبو حنيفة النعمان عام ١٩٩٤.

مقطوعة مناجاة للفلوت واألوركسترا السيمفونى عام ١٩٩٤.
مقطوعة حبك للفلوت واألوركسترا السيمفونى ١٩٩٨.

مقطوعة طغاة العالم للفلوت مع األوركسترا السيمفونى عام ١٩٩٩.
كما قدم موسيقى ألكثر من ألف فيلم بدءاً من عام ١٩٧٠ إلى عام ٢٠٠٩ من أشهرها :
الطيلى - أريد حالً - الكرنك - العذاب أمرأة -حبيبى دائما -أفواه وأرانب -رحلة حمام ا
الـنسـيـان -مـهـمـة فى تل أبـيب -قـضـية سـمـيـحـة بـدران -ال تـبكـى يا حـبـيب الـعـمـر-حـدوتة

مصرية. 
ـسلـسالت والـتى تصل ألكـثر من مـائـتى مسـلسل وأيـضاً قـدم مـوسيـقى وأغانـى بعض ا

منها :
ـسـتـحـيل أحالم ألـفـتى الطـائـر ذئـاب اجلـبل مـحـمـد رسـول الله ال إلـه اال الله هى وا

ألفرسان مصر احملروسة قلب امرأة . 
سرح قدم حوالى مائة مسرحية أشهرها :  وفى مجال ا

لـيم بأربـعة الـبغـبغان عـطيـة اإلرهابـية اخلـنزير أقـوى من الزمن الـسلـطان احلـائر ا
باحبك يا مجرم كفاح طيبة . 

وأيضاً حلن الكثير من األغانى منها : 
أغـانى ديـنـيـة : ال إله إال الـله مـحـمد رسـول الـله الـله أكـبـر كـبـيـرا نبـيـنـا هـاديـنـا على

هامش السيرة ولد الهدى اللهم ال اعتراض استيقظى يا أمتى .
ستقبل.  صري أهمه الله على ا وأغانى وطنية : مصر اليوم فى عيد بلدى ا

وأغانى لألطفال منها : أهالً بالعيد فتحى يا ورده بكره نكبر يا أمى والكثير من أعياد
دة عشر سنوات بدءاً من عام ١٩٨٠ .  الطفولة 

دن مش حـاتـنـازل عنك وأغـانى عـاطفـيـة : سـاعات سـاعـات وقـال جانـى بعـد يـومـ ا
أبداً وواحشنى بصحيح. 

أغـانى لـلبالد الـعـربيـة : لـها قـيمـتـها الـفـنيـة والـوطنـية لـهـذه البـلـدان منـهـا لبـنان واألردن
وتونس وسلطنة عمان.
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وحصل جمال سالمة على العديد من اجلوائز واألوسمة منها :
 - جائزة عيد الفن لعام ١٩٧٧. 

ـهـرجـانـات الـسـينـمـائـيـة مـنـذ عام  -الـعـديـد من اجلـوائـز فى مـجـال موسـيـقى األفالم وا
١٩٧٠ وإلى عام ١٩٨٥منها :

الطيلى-مهمة فى تل العذاب امرأة- رحلة العمر-الكرنك-أهل القمة-أريد حالً- حمام ا
ذنبون-هدى ومعالى الوزير-عماشة فى األدغال. أبيب- خلى بالك من جيرانك-ا
 - جائزة الدولة التشجيعية فى الفنون من اجمللس األعلى للثقافة عام ١٩٨١.
 - جائزة الدولة التقديريه فى الفنون من اجمللس األعلى للثقافة لعام ٢٠٠٨. 

خامساخامساً : عمر خيرت : : عمر خيرت :
ولـد عمر خيرت فى الـقاهرة عام ١٩٤٨ فى أسرة فـنية. حيث أن والده مـهندس معمارى
هندس أبو بكر خيرت الذى وضع التصميم وسيقار ا وعازف ماهر آللة البيانو أيضاً عمه ا
ـيـة الـفنـون وأسس مـعـهـد الكـونـسـيرفـتـوار وكـان أول عمـيـداً له وقـد تـعلم ـعـمـارى ألكاد ا
البـيـانـو فى سن اخلـامسـة وتـتـلمـذ عـلى األسـتـاذ اإليطـالى "كـارو" عـام ١٩٥٩ عنـد الـتـحاقه
عهـد وبجانب الكونسـيرفتوار راسل خيـرت كلية تريـنيتى فى لندن حـتى حصل منها على با

الدبلومة.
ـوســيـقى الــبـوب واجلـاز وعــزف عـلى آلــة الـدرامـز فـى إحـدى أكـبــر الـفـرق كـمـا اهــتم 
صرية (Les Petits Chants) التى كونها وجدى فـرانسيس عازف البيز جيتار وسيقية ا ا

وضمت الفرقة أيضاً عزت أبوعوف على األورج وعمر خورشيد على اجليتار.
منـذ عـام ١٩٧٩ بـدأ مشـواره الـفنى بـالـتألـيف حـينـمـا القت موسـيـقى فـيلم "لـيـلة الـقـبض على
ـوسـيـقى لـطـرحـهـا علـى شرائط فـاطـمـة" اسـتـحـسـانـاً لدى اجلـمـهـور والـنـقـاد وأعـيـد إنتـاج تـلك ا
ـصـريـة يُـعـاد إنـتاج الـكـاسـيت فى األسـواق وبـالـتـالى كـان ذلك أول مـرة فى صـنـاعـة الـسـيـنـمـا ا
وسيقى وحدها وفى خالل فترة وجيزة أصبح عمر خيرت من وسيقى اخلاصة بالفيلم لسماع ا ا

وسيقى للعديد من األفالم منها:  أهم مؤلفى موسيقى األفالم فى مصر حيث قدم ا
لـيلـة القـبض عـلى فاطـمة- اجلـزيرة - سـكوت ح نـصـور- النـوم فى العـسل -اإلرهابى-
تـيمـور وشـفـيقـة- الـسفـارة فى الـعـمارة- الـيـوم الـسادس- الـرهـينـة- حب الـبـنات- مـافـيا-
مـنـوع- قط الـصـحـراء- عـفـواً أيهـا الـقـانـون- أيـام الـتـحدى- الـنـعـامـة والـطاووس- زمـن ا
قضيـة عم احمـد- بحـر األوهام-اخلادمـة- وصمـة عار-لـعدم كفـاية األدلـة -الوحل- صراع

األحفاد.
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لـكـية مـثل : قـصر الـطاهـرة وقـصر الـت كمـا ألف مـوسيـقى األفالم الـتسـجـيلـية لـلـقصـور ا
سلسالت التليفزيونية الكثير منها : وغيرها من األفالم وأيضاً فى مجال ا

عندما تثور النساء- وجه القمر- نساء صعاليك- البخيل وأنا- يا رجال العالم احتدوا-
اإلمبـراطـور- مـسـألـة مـبـدأ- ضمـيـر أبـلـة حـكـمت- عـصر الـفـرسـان-صـابـر يـا عم صـابر-
كـسور- سنوات غوايش-العمـيل ١٠٠١ - الهروب من السـجن- موعد مع القـدر-الشراع ا

احلب والشقاء.
وكتب للمسرحيات : 
كارمن-كعب عالى.

طـرب فى تلـح أغـانيـهم أمثال : أنـغام عـلى احلجار  وقد تـعاون خـيرت مع الكـثيـر من ا
وسيقية للمهرجانات منها : حنان ماضى لطيفة وغيرهم كما ألف العديد من األعمال ا

- مهرجان قرطاج بتونس عام ١٩٩٨.
- موسيقى أوبريت الشيخ زايد باإلمارات عام ٢٠٠٠.

- أوبريت روح أكتوبر عام ٢٠٠٠.
- مهرجان جرش ٢٠٠٣.

- افتتاح دورة األلعاب األسيوية بالدوحة عام ٢٠٠٦.
- افتتاح دورة األلعاب العربية بالقاهرة عام ٢٠٠٧.

- قرعة كأس العالم للشباب باألقصر عام ٢٠٠٩.
صـرية والعربية عن وقد حصل عمر خـيرت على العديـد من اجلوائز وشهادات الـتقدير ا

موسيقاه مثل:
ـصرية لـفن السيـنما عام ١٩٨٨ مع - موسـيقى فيـلم الهروب من اخلـانكة من اجلـمعية ا

شهادة تقدير.
- موسيقى فيلم البحث عن توت عنخ أمون من احتاد اإلذاعة والتليفزيون عام ١٩٩٧.
صرية عام ١٩٩٧. صرية للسينما ا - موسيقى فيلم النوم فى العسل من اجلمعية ا

- مـوسيـقى فيـلم النـعامة والـطاووس من مـهرجـان اإلسكـندرية الـدولى للـسيـنمـا السابع
عشر عام ٢٠٠١.

- تكر من مهرجان القاهرة الدولى السابع لألغنية عام ٢٠٠١.
ـصــرى" من فـيـلم - جـائــزة أوسـكـار الــشـرق األوسط عـام ٢٠٠١ عـن أحـسن أغـنــيـة "ا

سكوت ح نصور.
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- جائـزة أحسن موسـيقى من مهـرجان تبـسة الدولى بـاجلزائر عام ٢٠٠١ عـن موسيقى
فيلم أولى ثانوى.

صرية من جمعية فن السينما عام ٢٠٠٣ عن موسيقى فيلم - جائزة أوسكار السينما ا
مافيا.

صرية من جمعية فن السينما عام ٢٠٠٥ عن موسيقى فيلم - جائزة أوسكار السينما ا
السفارة فى العمارة.

- استفتاء اجلمهور ألحسن موسيقى عام ٢٠٠٥ عن موسيقى مسلسل العميل ١٠٠١.
- جائزة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الثالثون عام ٢٠٠٦.

- جائزة ألفارس الذهبى ألفضل موسيقى عام ٢٠٠٧.
- جائزة مهرجان الفيوم الدولى لسينما الشباب عام ٢٠٠٧.

- جائزة أوسكار السينما عام ٢٠٠٨ عن موسيقى فيلم اجلزيرة.
- جائزة اإلبداع الفنى عام ٢٠٠٨.

صرية عام ٢٠٠٨. هرجان القومى للسينما ا - ا
- تكر مهرجان موسيقى اجلاز عام ٢٠١٠.

ـصريـة لألفالم الروائـية الـطويلـة جائـزة أحسن مـوسيقى ـهرجان الـقومى الـسيـنما ا - ا
عن موسيقى فيلم والد العم عام ٢٠١٠.

ـصرية جـائزة أحـسن موسـيقى عن فـيلم والد العم - مـهرجـان جمعـية الـفيـلم للسـينـما ا
عام ٢٠١٠.

- جـائـزة مـهرجـان اإلسـكـنـدريـة الـسـيـنـمـائى الـدولى الـسـادس والـعـشـرين لـدول الـبـحر
توسط جائزة أفضل موسيقى لفيلمى عسل أسود ووالد العم عام ٢٠١٠. ا

- جائزة مهرجان القاهرة لإلعالم العربى عن مسلسل اجلماعة عام ٢٠١٠.
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أفالم إبراهيم حجاج :أفالم إبراهيم حجاج :
فيلم "ابن النيل" عام ١٩٥١ فيلم "ابن النيل" عام ١٩٥١ 

(River Boy ابن النهر) "عن مسرحية "جرانت مارشال
لـيجى - فردوس بطـولة : شكـرى سرحـان - فاتن حـمامـة - يحيـى شاه - مـحمـود ا

محمد - سميحة توفيق- عمر احلريرى
لك - يـوسف شـاه - تـصـوير : الـفـيزى اورفـانـيلـلى إنـتاج : سـيـناريـو : نـيروز عـبـد ا

مارى كوينى -مونتاج : كمال أبو العال 
موسيقى الفيلم : إبراهيم حجاج

ـصـرى شـكرى هـو فـيـلم اجـتمـاعى واقـعى يـتـنـاول قضـيـة االغـتـراب فى صورة الـفالح ا
سرحان (حمـيدة) الذى يعـيش فى قريته الصـغيرة ويرى السـفر إلى القاهـرة هو حلمه الذى
ـا فى القاهرة من الكثـير من األشياء اجلميـلة كما كانت حتكى له يريد حتقيقه مـنذ الصغر 
أمه وبالـتالى ظل هـذا شغلـه الشاغل لـتحـقيقه وأعـجبت به ابـنة خـالته فاتن حـمامـة (زبيدة)
بعد أن أنقذ بـقرة أحد الفالح فى القـرية وحاولت جذب انتـباهه لها وبالـفعل ذهبا معاً فى
مركب فـى النـيل ووقـعـا فى اخلـطيـئـة وعـرضت زبـيدة عـلى حـمـيـدة أن يتـزوجـهـا لـكنه رفض
ـثـابة بـشـدة فـأفشت زبـيـدة سـرهم إلى أخـيه األكبـر شـكـرى سرحـان (إبـراهـيم) الذى هـو 
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والـده والعـائل له وبـالفـعل أجـبر أخـوه عـلى الزواج مـن زبيـدة فـينـشب خالف شـديد بـيـنهـما
ا يكون له األثر على إنـهاء اخلالف ويتزوج حمـيدة من زبيدة ولكنه نـزل  وتـندلع احلريق با
يعاملها معاملة سيئة وقاسية ويحاول السفر إلى القاهرة وبعد أن يركب القطار وهى جترى
وراءه وتـقع يرى قطار آخر قادم فـينزل مهروالً وينقـذها وتلد ابنه سالم ويـعتقدوا أنها توفت
أثناء الـوالدة ويتأثـر حميدة ويـذهب على الـقاهرة وينـدهش لكل مـا فيها مـن اختالفات بـينها
وب القرية البسيطة من ميادين وأبنية وغيرها ويذهب إلى ملهى ليلى وهناك يقابل محمود
ـلـيجى (خـليل) الـذى يسـتغـل بسـاطته ويـجعـله يعـمل فى تـهريب اخملـدرات دون علـمه ويقع ا
حتت طـائلـة الـشـرطـة ويـحـكم عـليه بـالـسـجن ويـشـعـر بـالنـدم وخـاصـة بـعـد أن حـاول أخوه
إبراهيم البـحث عنه ورفض مقابـلته حتت تأثير سـميحة تـوفيق (أفكار) ويقـابل صديقه عمر
احلـريـرى (عمـاد) وينـصحه بـالعـودة إلى قريـته وبـعد انـقضـاء مدة الـسجن يـعود إلى قـريته
ويعـلم بغرق الـقريـة من شدة الـفيضـان ويجـد طفال فى النـيل يحـاول جناته من الـغرق وتظل
زبيدة تبحث عن ابنها سالم ثم تكتشـف أن والده حميدة أنقذه وينتهى الفيلم عند هذا اللقاء

وجتميع شمل األسرة.
ـوضوع فـكرة الـتنـاقض فى كل شىء مـثل القـرية ويبـرز يوسف شـاهـ من خالل هذا ا
دينة بكل ما فيها أيضاً الصراع الدائم ب اخلير والشر كما تناول شريحت البسيطة وا
ـال والطبـقة البـسيطـة متمـثلة فى من اجملتـمع مثل الـطبقـة األرستقـراطية صـاحبة الـنفوذ وا
ـادة والبحث عنها والصراع ب الغناء الفالح البسيط بـسذاجته وفقره وتبرز عنده قضية ا

والفقروما ينتج عنه من سلبيات.
أيـضاً يـعمق األفـكار الـدينـية واألخالقيـة من خالل إظهـار احلق من خالل الـشيخ أو ذكر

عانى القرآن المه. بعض آيات من القرآن الكر فى مشهد تفسير إبراهيم 
جماليات موسيقى الفيلم :جماليات موسيقى الفيلم :

أوالأوالً : موسيقى التتر :  : موسيقى التتر : 
ساحة ـوسيقى أوركسترالية يـظهر اللحن األساسى من الفـيولينة فى ا يـبدأ تتر الفيلم 
الـصـوتيـة احلـادة وهى غـنائـيـة وآالت النـفخ مـصـاحبـة لـلفـيـوليـنـة مع ضـربات آلـة الـتيـمـبانى
اإليـقاعـية ثم تؤدى آالت الـنفخ حلـن آخر بالـتنـاوب ب آالت الـنفخ اخلـشبـية والـنحـاسية ثم
يــنـتـقل بــ الـنـفخ والــوتـريـات مع وجـود حلـن اخـر تـؤديه آالت الــنـفخ مـثل األبــوا والـفـلـوت
ـصاحبـة أوركسـترالـية هارمـونيـة فيهـا روح مصـرية صـميمـة فى اإلنتـقال ب (يـونيـسون) 

النغمات مع آداء النبر فى الوتريات أحيانا ويتكرر اللحن عند الفلوت والوتريات.
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شاهد الدرامية : شاهد الدرامية : : موسيقى ا ثانياثانياً : موسيقى ا
تيـمة صغـيرة من موسيـقى التتـر تنم عن شىءمعـ سيحدث من خالل الـتصاعـد اللحنى

ثابة والده. والترعيد حيث يهرب حميدة من أخيه إبراهيم خوفاً منه فهو 
ـصـاحبـة هـارمونـيـة من الـتشـيـللـو والـكنـتـراباص الـتـيـمة الـرئـيسـيـة للـفـيـوليـنـة والنـفخ وا

.Pizzicato  بأسلوب آداء النبر
تتكرر نفس التيمة وتظهر فيها آالت النفخ النحاسية أكثر من الوتريات.

Variation وتتـكرر مـرة أخـرى من الوتـريات (الـفيـولـينـة والتـشيـللـو) مع بـعض التـنويع
البسيط فى اآلالت مع تبطئ أحيانا ليتمشى مع الصورة السينمائية.

كمـا تتـكـرر التـيمـة عنـد وقوف حـميـدة وهو صـغيـر فى مـحطـة القـطار فى آالت الـنفخ ثم
الـوتــريـات ثم ظـهـور بـعض الـتـنــويع فى الـلـحن فى مـصـاحــبـة الـوتـريـات مع آداء مـصـاحـبـة

وتيفات إيقاعية فى الباص.
يسيطر الفـلوت على اللحن فى متابعة زبيدة حلمـيدة من خلف الشجرة وهى جملة معبرة
ـتوسـطة والتى تـعبـر عن الرقـة والرومانـسيـة مع مصـاحبة ـساحـة الصوتـية ا وجـميـلة فى ا

بوليفونية من آالت النفخ اخلشبية.
مـشهد إبراهيم وهو يـقول حلميدة "عايش عآلـة على غيرك" موسيـقى تبدأ معبرة جداً عن
زج بـيـنهـا وب الـتيـمة األسـاسـية بـشكل جـميـل ومعـبر بـرغم صغـرها تـأثـره بهـذا القـول و
ؤلف على وفيـها الشـعور بـصدمته من تـلك الكـلمة من أخـيه وهى تؤدى بـقوة ويعـتمـد فيهـا ا

الوتريات مع آالت النفخ النحاسية.
تيمة موسيقية جميلة من األوركسترا يتضح فيها الدور األساسى للوتريات بنفس اللحن

ركب. عند لقاء حميدة وزبيدة فى ا
نفس الـتـيمـة من الـوتـريات عـنـد مشـهـد زبيـدة مع خـالـتهـا فى احلـقل من الـوتريـات مع تـدعيم من

اآلالت النحاسية وآلة التيمبانى وهى جملة فيها تصاعد حلنى يعبر عن إحساس زبيدة باألمل. 
جزء بسيط من اللحن عند معرفة إبراهيم بوقوع اخلطيئة.

حلن جديد مختلف يظهر فى مشهد النزاع بينهما من األوركسترا ويظهر فيها التيمبانى
ـوجودة مـنـذ الـبـدايـة من حـيث آداء اآلالت لـلنـغـمـات الـطـويـلة ـوسـيـقى ا وهى تـخـتـلف عن ا

وللو من التيمبانى الذى يعطى شعور بالقلق والصدمة. نسبياً مع التر
أغـنـيـة من األغـانى الـريـفـيـة والتـى تعـبـر عن الـفـرح والـزفـاف وفـيـهـا دور كـبـيـر لـلـكورال

الرجال والنساء واآلالت الشرقية مثل الناى والفوف.
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حلن جديد حيـنما يعطى إبـراهيم حلميدة الـبندقية الـتى كان يريدها سـابقاً هدية لزواجه
زيـد من اإلحسـاس الدافئ صـاحبـة من التـشيـللـو  ويـتضح فـيهـا دور آالت النـفخ بـارزاً وا

الدرامى.
تـتـكـرر التـيـمـة األساسـيـة من الـوتـريات أثـنـاء لـقاء زبـيـدة وحـمـيدة وحـدهم بـعـد الزواج
ـنـزل مـرة أخـرى ومـنـهـا يـنـتـقل إلى تـيـمـة حـزيـنـة تـؤديـها األبـوا حـيث وتـتـكـرر عـلى بـاب ا
سافات التى تعبر عن احلـزن والضعف مثل الثالثة الصغيرة ثم ينتقل إلى تيمة استخدام ا
قوية من الوتريات واآلالت الـنحاسية والـفاجوط ومنها إلى جـزء من التيمة األساسـية للفيلم
وقف وعن صورة حميدة فى الريف أثناء وتتكرر تيمة األبوا أكثـر من مرة وهى معبرة عن ا

عملية احلرث.
تتكرر التيمة مرة أخرى وهى تبدأ بالنفخ ثم الوتريات عند لقاء حميدة بالشيخ عماد عند

احملطة.
موتيفة حزينة صغيرة من الوتريات عند فراق حميدة للمنزل وصدمة زبيدة بهذا القرار.
حينما ينقذ حميدة زبيدة مـن صدام القطار تظهر موسيقى التيمة من األوركسترا وتبرز

فيها الوتريات.
وسيـقى وتعبر عن موقف انـتظار حميدة البـنه بشكل كوميدى مشهد الوالدة تـظهر فيه ا
ـؤلف إبـراهـيم حـجاج يـتـجـلى فـيـهـا الـنـفخ بـشكل سـاخـر يالئم الـصورة بـتـيـمـة رائـعـة من ا
زخرفى عبـارة عن ساللم تصـاعدية مـن مجمـوعات من اآلالت اخملـتلفـة وهى موتـيفات تـنتقل

ب آالت النفخ بعضها البعض بالتباين مع الوتريات وهى كلها باستخدام أسلوب النبر.
ثم تـيمة أخرى فـيها فـرح وحب وتعبـر عن إحساس حمـيدة بأنه يـحب زبيدة بـعد والدتها

إلبنه سالم وتبدأ التيمة بالتشيللو ثم يدخل باقى األوركسترا ويبرز دور الفيولينة.
Forte تــيـمــة جـديــدة حلـظــة إعالن أمه له بــوفـاة زبــيـدة وهى تــيـمــة أوركـســتـرالــيـة قــويـة
والتـيمبـانى فيـها له تأثـير فى االنفـعال من خالل ضـربات قويـة وهى تعـبر عن الصـدمة ويلـيها
وسيقى مرة أخرى مع وجود مباشـرة موسيقى خلفية عنـد صدمة حميدة بالوفاة ثم تـتصاعد ا
ا ستخدمة فى اللحن وصعوده يعطى إحساسًا  تتابع وتكرار فى بعض اإليقاعات السريعة ا

نزل وسافر للقاهرة. سيتوالى من أحداث حيث تنبئ عن شىء مريب حينما ترك ا
تـيمـة مخـتلـفة عـند وجـود الطـبيب عـند زبـيدة ومـعرفـتهم بـانهـا حيـة وهى موسـيقـى ملـيئة
بـالشجن واألسى على فراق حـميدة وعلى موقف زبـيدة وفيها أيـضاً إثارة وتشويق ولكن لم

وسيقى بأسلوب مُبهج عن فرحتهم بحياة زبيدة وذلك لغياب حميدة.  تعبر ا
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مـوســيـقى مـخـتـلـفـة تـتــنـاسب مع قـضـيـة االغـتـراب وبــعـده عن مـوطـنه األصـلى ووصـوله
ـديــنـة من خالل اسـتـخــدام اآلالت الـوتـريـة فى األوركـســتـرا بـالـنـبـر لـلـقـاهــرة وانـدهـاشه بـا
شـاركة مع آالت الـنفخ والـتى عـبرت عن الـتنـاسق فيـما بـ الصـوت والصـورة ثم تنـتقل بـا
لهى لـيلى تصـاحبه موسيـقى مختـلفة تـشبه موسيـقى اجلاز يتـضح فيها إلى مشهد وصـوله 
ــعـبــر عن هـذا اجلــو وأيــضـاً آالت األوركــسـتــرا الـنــفخ اخلــشـبى الـكالريــنــيت والـســاكس ا
والنـحاسى خاصة الترومبـيت وآالت اإليقاع باإلضافة لوجـود الرقص الذى يهتم به شاه

وسيقى والرقص من أهم الفنون التى يهتم بها فى أفالمه. فا
ـوسيقى األسـبانية ـلهى اللـيلى فقـرة تؤديها الـراقصة أفـكار وهى موسيـقى تشبه ا فى ا

ونولوج. يتضح فيها الكاستانيت مع وجود الكورال وأسلوب ضاحك فى اآلداء يشبه ا
ـوسيـقى وهى لزيـادة وتوضيح إلقاء الـضوء عـلى العـازف فى الـصورة لـكى تتالءم مع ا

تلقى. وسيقى عند ا وتعميق اجلو ا
وسيقى تناسب اجلو وجودة داخل الكباريه  يليها خلفية موسيقيـة مصاحبة للمشاهد ا

العام.
تيمة موسيقية جديدة فيها مرح وفكاهة تظهر فى اللوكاندة باآلالت الوترية بأسلوب آداء
النـبـر مع دخول آالت الـنفخ اخلـشـبيـة بشـكل كومـيـدى عنـد مجـيئـه فى حالـة سُكـر وهى تدل
ـوسـيـقى تسـخـر مـنه لـفقـدان عـقـله كـما على الـتـخـبط وعـدم السـيـطـرة عـلى الـنفس وكـأن ا

يسخر منه صاحب اللوكاندة والعامل الذى يشتغل معه.
تيـمة صـغـيرة أخـرى عـند اكـتشـاف حـميـدة بفـقـدان محـفظـته وبـها كل نـقـوده وتعـبر عن
ـكان صدمـته حيـنمـا يبـلغـه صاحب الـلوكـاندة أنه بـالتـأكيـد فقـدها قـبل أن يصل الـيهم فى ا

الذى فقد فيه عقله.
يـدخل صـولـو نـاى ارجتـالى Improvisation حـيــنـمـا عـلم أنه خــسـر كل شىء ويـتـذكـر
أصـله وماضيه من خالل وهو ال يـدرى أين يذهب كما يـرفض صاحب اللوكانـدة التأجير له
بدون أن يحـصل على حـقه من النقـود ويليـها مبـاشرة تـيمة أوركـسترالـية جديـدة من جميع
آالت األوركسترا واإليقاع وتبرز اآلالت الوتـرية عند بحث حميدة عن عمل ليكسب منه قوته
ـصريـة والـشـرقـيـة من خالل بـعض ويـنـتـقل إبـراهـيم حـجـاج إلى مـوسـيـقى مـلـيـئـة بـالـروح ا
االنتـقاالت الـنـغمـية وااليـقاعـات البـسيـطـة فيـها شـعور بـالضـيـاع وعدم الـثبـات وتظل خـلفـية
وسيقى بـالتيمـة األساسية لـلفيلم من آلة الـكورنو ثم التـشيللو مع سجـد ثم تدخل ا شـهد ا

بكاء حميدة على كل ما جرى له ومدى الضياع.
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ـوجــود بـالـقـاهـرة ويــبـرز شـاهـ عـدم وجــود الـقـيم والـغـش والـزيف فى جـو الــكـبـاريه ا
صـاحبة واخملـتلف عن جـو القريـة البسـيطـة وتعود الـتيـمة األساسـية لـلفيـلم من الوتـريات 
ركب ثم التـيمة الـثانيـة من الفلـوت وبعدها اآلالت النحـاسية عـند سفـر إبراهيم لـلقاهرة بـا
الـتـيـمـة األولى مـرة أخـرى من األوركـسـتـرا وتـؤدى الـفـيـولـيـنـة بـآداء الـفـيـبـراتـو فى الـطـبـقـة
الـصوتية احلـادة اللحن األسـاسى وفيه الكثـير من الغـنائية ويـكون للـتيمبـانى دور فى تعميق
شهد من زبيدة فى الريف شاهد باإليقاع وصعود التيمة اللحنية بعدها ينتقل ا إحساس ا
إلى حمـيدة وهـو جـالس فى الكـبـاريه يشـاهد الـرقص والـغنـاء وفى نفس الـلـحظـة موسـيقى
شهدين ركب أثناء سفر إبراهيم إلى القاهرة وينتقل بنا اخملرج ب ا غنائية مختلفة على ا
صـاحبة لـكل مشـهد ليـوضح لنـا الصراع الـنفسى وسيـقى الغـنائيـة ا مع اإلنـتقـال أيضاً بـا
ـشهد اآلخر سـعادة أخوه إبـراهيم لذهابه لـلبحث عنه عنـد حميدة وحـزنه الدف ولكن فى ا

فى القاهرة.
صـاحبة لنفس موسيقى وسيقى ا تأخذ أفـكار حميدة فى حجرة داخل الكـباريه وتعود ا

الكباريه مرة أخرى.
موسيـقى من الترومبيـت ويصاحبهـا آداء الترعيد من الـفيولينـة والتشيلـلو بشكل اجلواب
ـصـاحب وهى تـدل عـلى خـوف حـميـدة مـن مالحـقة أو الـرد بـحـيث يـتـنـاوبـا آداء الـتـرعـيـد ا

ا سيحدث. الناس له أثناء أخذ حقيبة اخملدرات وهى تعبر عن خوف وقلق وريبة 
حلن من آلتى الـتشيلـلو والكنـتراباص يصـاحب وصول ماريو لـلمركب وهو يـتسلل داخله

وتعبر عن احلدث.
مشـهد االعـتداء والـضرب الـتى تصل إلى الـتوقع بـقتل مـاريو يـحتـاج لتعـميق درامى من
شهد أعـتقد إنها وسيـقى فى هذا ا ؤثرات الصوتـية حيث إن ا وسيقى أو بعـض ا خالل ا

كانت تستطيع تعميق احلدث درامياً. 
موسـيقى الـكباريه تـعود مرة أخـرى عنـد وصول أفكـار للـكباريه بـعد الـنزاع الشـديد ب

حميدة وماريو وتوقعه بأن ماريو قتل. 
تـرفض أفـكـار أن يـقـابل حـميـدة أخـوه إبـراهـيم ويـخـضع حـمـيـدة ألفـكـار وتـبـدأ الـتـيـمة
سـاحة الصـوتيـة الغـليظـة الشـديدة الـدراما ودخول وسـيقيـة من آلة الـتشـيللـو صولـو فى ا ا
وسـيقى مع دموع إبـراهيم الـذى يبـلغه كالم حمـيدة وهـو يراه وهـو رافض مقابـلته وتـعبر ا
آلة الـتشيـللو بصـوتها الرخـيم عن حالة الشـجن واألسى عند إبـراهيم بضيـاع أخيه إبراهيم

وفقدأنه له وهو على قيد احلياة.
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تـدخل تـيـمة جـديـدة من األوركـسـتـرا وتـبـرز فـيـها آلـة الـفـلـوت والـكالريـنـيت والـتـرومـبيت
والـوتريات مع اإليـقاعات وهى تـشبه الزخـارف اللحـنية وهى مـصاحبـة خلطوات مـاريو أثناء
إجتاهه إلى قاعة احملـكمة والذى يظن حميدة أنه قتل ويخـشى الدفاع عن نفسه خيفة فضح
أمره بـأنه قتل ماريـو واجلملـة حلنية جـميلـة مليـئة بالـقفزات الـصاعدة والـهابطة الـتى تعطى

إيحاءاً بالزخارف.
ثم جمـلـة أخرى عـند إكـتشـاف حـميـدة أنه خُدِع وأن مـاريـو على قـيد احلـيـاة وهى جمـلة

صغيرة ولكنها معبرة من الوتريات واإليقاعات.
ـشقة والعـمل داخل السجن ألن احلكم وتصاحب حـميدة فى السـجن جملة حلـنية أثناء ا
مـكن أن تـكون علـيه مع الـشـغل والنـفـاذ ومن وجهـة نـظرى أرى أن هـذه اجلـملـة كـان من ا

أكثر تعبيراً من حيث استخدام اآلالت أو اإليقاعات.
ـسـجـون ـسـجـد خـلف الـشـيخ عـمـاد أثـنـاء صالة اجلـمـاعـة بـا مـشـهـد الـصالة داخل ا

فالحظت تأكـيد سينـما شاه دائـماً على دور الـدين والقيم من خالل مشـاهد أفالمه. وتبدأ
تيمة حلنية مـن الوتريات ومنها ينتقل حجاج إلى التيـمة األساسية للفيلم بالوتريات ثم تدخل
آالت الـنفخ ويـكرر الـكورنو نـفس اللـحن وهذه الـتيـمة تـعبر عن مـفاجـأة حمـيدة بـأن صديقه
ـعرفـة والعـلم مـثله ولـكنه فـقد سـجد وأنه أراد الـذهـاب إلى القـاهرة ذات ا عـمـاد هو شـيخ ا
مسـتقبله وبلده وكل شىءألنه اجته إلى الفـساد فكل مكان وكل شىء يحمـل النقيض اخلير

والشر النافع والضار وعلى الفرد أن يختار بحريته أيهما يريد.
وتبدو قضية االغتراب وسلبياتها على حميدة وما أودت به من نتائج سلبية على حياته كلها. 

وتؤدى األبوا التيمة الـلحنية الغنائـية الثانية وفيـها الكثير من الشجن ويـرد عليها الفلوت
ثم الوتريات ويتضح أسـلوب النبر من آلتى التشيللو والكـنترباص وتتكرر التيمة مرة أخرى

من الوتريات عند عودة حميدة إلى قريته.
ـنزل يـرى حمـيـدة القـريـة وهى غارقـة فى مـياه الـفـيضـان وتـبحث زبـيـدة عن ولدهـا فى ا
شـهـد مـعـبـر من اخملـرج حـيث ال تـسـتـطـيع زبـيـدة الـتـحرك الـذى غـمـرته مـيـاه الـفـيـضـان وا
شى داخل مـنزلـهـا بعـد الغـرق ويجـرى حـميـدة ويجـد طفل فى الـنـيل جالس عـلى خشـبة وا
فيقفز محاوالً جناته من الغرق وبالـفعل ينقذه وتدخل موسيقى بعدها فى مشهد القرية وهى
وسيقى تؤديها الوتريات وتبرز الفيولينة فى فى كارثة وجميع أهالى البلد خارج منازلـهم وا
شـهد يـتمـيز الـطبـقة احلـادة مع آالت اإليـقاع وهى مـعبـرة جداً عن وقـع اخلراب والـدمار فـا

وسيقى والكادر. بفكرة التناسق فيما ب ا
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ويظـهر صـدى الصـوت أثناء بـحثـهم عن ذويهم مع مـنظـر النـخل فى القـرية عـلى بُعد مع
ـوسـيـقى من خالل آالت الـنـفخ ومـنـهـا يـنـتـقل إلى الـتـيـمـة األسـاسـيـة مـن الـوتـريات ظـهـور ا
ـصـاحب للـتشـيـللـو والكـنتـربـاص ودور آالت النـفخ حيث واألوركـستـرا بأكـمـله مع الصـولو ا
تـظهـر التـيمـة األساسـية بأكـملـها دون أى اخـتصـار أو تنـويع أو آداء بعض آالت فـقط ولذا
فهى تعبـر عن النهـاية خاصـة مع اإلهتمـام بآلة التـيمبـانى واألوركستـرا كله وبالـتالى يتضح

وسيقى. أن زاد تألق الكادر السينمائى من خالل تألق ا
ويجد حميـدة زوجته زبيدة ويعـلم أن الطفل الذى أنقـذه هو إبنه سالم حيـنما ينادى على
عبرة من زبـيدة ويقول "مـاما" ويلـتقيان فى مـشهد عاطـفى مع مصاحـبة التيـمة األساسيـة ا
شـهد والـلقاء والـشوق بعـد هذه الـغيبـة الطـويلة كـما يـشعر حـميدة أن إبـراهيم حـجاج عن ا
مكأنه احلقيـقى فى بلده وب أهله وكل ما حدث نتيجة إغـترابه عن مكأنه وموسيقى النهاية

تعبر عن نهاية الفيلم بوصول حميدة إلى بر األمان مع زوجته زبيدة.
ؤثرات الصوتية : ؤثرات الصوتية : : ا ثالثاثالثاً : ا

ؤثـرات الصـوتـية مـثل أصوات الـسـيارات وزقـزقة الـعـصافـير ـؤلف بـعض ا ويسـتـخدم ا
وسيـقى كمؤثـر صوتى مـصاحب خلطـوات ماريو أثـناء اجتاهه لـقاعة احملـكمة واستخـدام ا

تحركة وصفارة إنذار القطار. وصفارة السجن وأيضاً أصوات القطارات ا
اخلالصة :اخلالصة :

ؤلف ـتلـقى الشعـور بهـا حيث استـطاع ا إن هذا الـفيلـم له جمالـيات خاصـة يسـتطيع ا
وسـيقى بـاإلضافة إلى الـصورة حيث التـعبيـر عن الفكـرة الفـلسفـية (االغتـراب) من خالل ا
فارقة من واقف الدرامية تدعيم اإلحساس بالبُعد وا وسيقى من خالل بعض ا استطاعت ا

خالل بعض األحلان.
ونــرى وجـود غــزارة وتــعـدد فى األحلــان مع حتـكـم إبـراهــيم حـجــاج فى أدواته كــمـؤلف
ــزج فى أعـمــاله وكــتــابـاته ــوضــوع الـفــيــلم وا مــوســيـقـى مـحــتــرف وإحـســاسه الــشــديـد 
لألوركسترا ب األسلوب الكالسيكى فى الكتابة وتأثره بأساليب الكتابة البوليفونية ومزجها
بـبــعض األحلـان الــشـرقـيــة الـتى تــتـأصل فى ذاته بــبـصــمـته اخلـاصــة وإحـسـاسـه الـشـرقى

األصيل.
وسيقى الـكالسيكـية الغـربية فى الكـتابة وعـدم إهتمامه كما يتـضح تأثره الـشديد بـا
بـوجود الكثير من اآلالت الـشرقية التى تعـبر عن تلك البيئـة فهو عبر من خالل إحساسه
بـأسـلوب له طـابع خاص البـراهـيم حجـاج حيث يـخـتلف تـمامـاً تنـاوله لـلريف عن تـناول
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وسيقى فى البداية لشدة اإلختالف فى التعبير عن فؤاد الظاهرى حيث أننى لم أتقبل ا
القرية فـيما بينـهما; ففـؤاد الظاهرى وضع الكـثير من اآلالت الشرقـية التى ساعدت فى
ـصرى التـعبـير عن الـبيـئة أمـا حجـاج فقـد إستـخدم اإلنـطبـاع العـام فى تنـاول الريف ا
ا يـوضح أسلـوب كل مـؤلف ووجهـة نظـره فى تـناوله لـلفـكرة دون وضع آالت شـرقيـة 
ـوسـيـقى كـليـةً حـيـنـمـا عـبر عن ـزج حـتى ال تبـتـعـد ا كـما كـان حـجـاج مـوفـقـاً فى ذلك ا
اغـتـراب حـمـيـدة عن قـريـته وانـتـقـاله إلى الـقاهـرة فـاألحلـان كـانت مـخـتـلـفـة ولـكن الروح
وسـيـقى عنـد مشـاهـدة الفـيلم ـسـيطـرة على الـفـيلم كـانت واحـدة كمـا الحظـنـا تقـبل ا ا
رتـبطة بها التى وسـيقى ومدى تأثيـر اجلماليات ا حتوى ا أكثر من مرة حيث شـعرت 

ستمع.   تستطيع أن حتدثها فى نفس ا
فيلم "سيدة القطار" عام ١٩٥٢ فيلم "سيدة القطار" عام ١٩٥٢ 

بطولة : ليلى مراد - عماد حمدى - يحيى شاه - فردوس محمد-زينب صدقى
لك  سيناريو : يوسف شاه عن فكرة وحوار لنيروز عبد ا

تصوير : محمود نصر - مونتاج : كمال أبو العال -إنتاج : عبد احلليم نصر- موسيقى
الفيلم : إبراهيم حجاج

صرية والتى وذج لألسرة ا هو فـيلم ميلودراما اجتمـاعية يعبر فيه يوسف شـاه عن 
شهورين ولكنه من خالل أحداث الفيلم يؤكد على دور االم يكون أحد أفرادها من الفنان ا
ـصريـة ومـا فـيهـا من سـمات تـدل عـلى حـرصهـا الـشـديد جتـاه أسـرتهـا وزوجـها والزوجـة ا
وحتـمـلـها لـكل الـظروف من أجل ابـنـتهـا وجنـاح األسرة ويـبـرز التـنـاقض ب دور االم ودور
سـتهتر وعـدم حتمله لـلمسئـولية أو لدوره كـأب وزوج بل ويبرهن عـلى أنانيته األب السـلبى ا
وقـسوة قـلبه جتاه زوجـته بل وأيضـاً ابنـته وحرمانه لـهم من أجل حبه لـذاته ولشـهواته ولعب
ن ـادة وما تـسـتطـيع أن جتـلبه مـن تعـاسة  الـقمـار كمـا يـوضح الفـيـلم الصـراع من أجل ا
يـبحث عـنـها وتـكون هـى هدفه الـوحـيد فـيظـل الزوج يـستـغل أمـوال زوجتـه وأيضـاً مع مرور

األحداث يسرق نقود ابنته.
وقـصة الـفيـلم بسـيطـة وغيـر مـعقـدة ولكن يـبرزهـا شاهـ بالـكثـير من عـناصـر التـشويق
ـوسيـقى فى جتـلى عـنـصـر التـشـويق أثـناء واالثـارة من خالل الـصورة بـاإلضـافـة إلى دور ا

مرور األحداث.
ـطربة ذات الصـوت اجلميل لـيلى مراد (فكـرية) هى مطربـة مشهورة ويتـناول الفـيلم قصة ا
وتسافـر إلى أسوان الحياء حـفل هناك وأثنـاء الرحلة بـالقطار يـحدث حادث أليم يـكون ضحيته
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الكـثـيرين ويـعتـقـد النـاس أن احلـادث أودى بحـيـاة فكـرية الـذى يـستـغـله زوجهـا يـحيى شـاه
(فريد) باحلـصول على كل أموالـها للعب القـمار وجتد أسرة صـعيدية فكـرية وهى مازالت حية
وتستمـر فى منزلهم إلى أن تدرك مـا حدث وتفيق وتبـلغ زوجها تليـفونياً أنهـا ما زالت على قيد
ـؤمنـة على حـياة احلـياة ويـصدم لـهذا اخلـبر حـيث كـان يريـد احلصـول على بـوليـصـة التـأم ا
فكـرية وقـدرها عـشرون ألف جـنيه لـكى يرد مـا حـصل علـيه من سلـفة ويـستـغل البـاقى لنـفسه
ويطـلب من فـكريـة أن ال تظـهر نـفسـها وتـعيش فى مـنزل كـبيـر مهـجور فى مـكان بـعيـد حتى ال
ـنـتهى يـراها أحـد ولـكنـهـا تطـلب مـنه أن ترى ابـنـتهـا الـصغـيـرة بدافع غـريـزة االمومـة ولـكنه 
البسـاطة واالستهـانة يرفض تلبـية هذه الرغـبة لها وتهـرب لرؤية ابنـتها من خلف األسوار وهى
ـدرسـة دون أن يـراهــا أحـد ورغم ذلك ويـنـشب خالف حـاد بـيــنـهـمـا ويـحـاول قـتل زوجـته فى ا
ـسكن الـذى تقتـنه فكـرية وتـهرب بـاحثة عن بـالفـعل لكى يـتخـلص منـها وتنـدلع النـيران داخل ا
ابنتـها ليـلى مراد فى دور االبنـة (نادية) وتـصل إلى مربيـة ابنتـها وتعـيش معهـا ثم جتد ابـنتها
درسـة ولكن فكـرية لم ترد ة وكانت فـكرية تـعمل فراشـة با حينـما زارت ناديـة مدرستـها القـد
صنع عـند ابنـتها مقـابل أجر لكى أن تبلـغها أنـها أمهـا وطلبت فـكرية من نـادية أن تعـمل فى ا
تـراها وكـان عمـاد حمـدى (عصـام) خطـيب ناديـة وأمه وافقـوا على فـكرة احلـفل اخليـرى وكان
ـبلغ مـع ناديـة ولالسف سرق أبـوها تـلك االمـوال ويتـهمـوا فكـريـة فى هذه الـسرقـة وال تدرى ا
نادية مإذا تـفعل وكيف ترد تـلك االموال وبالتـالى تعترف فكـرية انها اسـتولت على تلك االموال
حفاظاً عـلى صورة ابنتـها وتقسـو نادية علـيها وتـصفعهـا بعد أن علـمت أنها سرقـتها وتذهب
ـواجهـة زوجـهـا بـهـذه الـتهـمـة ويـظل األب يـلـعب الـقـمار ويـحـصل عـلى مـكـاسب كـبـيرة فـكـريـة 
واليصدق نفسه فينطلق كاجملنون فـيلقى حتفه فى هاوية مصعد كهربائى وتعلم نادية أن زكية
هى أمـها وتـبـحث عنـهـا وتـذهب إلى البـيت الـذى تـقتـنه زكـية وتـرى الـدمـية الـتى أهـدتهـا ايـاها
والدتها وهى صغيـرة وتعرف مربيتهـا الكفيفة التى تـتحسس وجهها وتـعلم أنها نادية ثم تأتى

ظلومة التى ضحت بكل شىءمن أجلها.  فكرية وحتتضنها نادية وتعرف انها أمها ا
كلمات األغانى : محمود بيرم التونسى

أحلان األغانى : محمود الشريف : من بعيد يا حبيبى أسلم 
 ف رحتى يا صغيرة

 حسيـــن جنيــد : احللوة حاتنام
 يا بهية وخبرينى 

 دور يا موتور 
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إبراهيم حجـاج : خش عندى اصطاد سمك
ـوسيـقى والـغنـاء لتـعمـيق األحداث الـدراميـة فى الفـيلم يسـتخـدم يوسف شـاه دائـماً ا
ومن أهم سـمـات أسـلوبه هـو تـناول األغـانى داخل الـفـيلم وتـوظـيـفهـا بـحيـث تزيـد من مـعنى

تلقى وليست مجرد حشو أو ملء فراغ داخل الفيلم. وإحساس وقوة تأثير الفيلم على ا
إن هـذا الفـيلم هـو فيـلم غنـائى يعـتمـد منـذ البـداية عـلى دور األغنـية فى سـياق الـفيلم
قدمة ـوسيقى على الـكثير من األحلـان ا طربة وهى الـبطلـة كما يعـتمد مؤلف ا لوجـود ا
داخل أغانى الـفيلم كمـوسيقى للـمشاهد الـفيلمـية ومزجهـا باألحداث الدرامـية خللق حالة
ـتــلـقى تـعــكس الـدور االيـجــأبى لـوجــود تـلك األغـانى مـع مـزجـهـا شـعــوريـة جـيــدة لـدى ا

ضمون الفيلم. 
جماليات موسيقى الفيلم :جماليات موسيقى الفيلم :

أوالأوالً : موسيقى التتر : : موسيقى التتر :
وسـيقـى أوركسـترالـية فـيهـا تيـمة حلـنيـة جمـيلـة من اآلالت الوتـرية فى يـبدأ تـتر الـفيـلم 
ينـير) ويتضح فيها دور آالت النـفخ اخلشبية والنحاسـية كمصاحبة ببعض مـقام النهاوند (ا
ـوتـيـفـات الـصـغـيـرة لـلـوتـريـات الـتى تـؤدى اللـحـن األساسـى وهو مـلىء األحلـان الـثـانويـة وا
وسـيقى عن مـؤلف موسـيقى مـوهوب متـمكن من أدواته بـالهـارمونـيات اجلمـيلـة وتعـبر تـلك ا

وسيقية متأثراً بأساليب التأليف الغربية فى أسلوبه فى الكتابة. ا
شاهد الدرامية : شاهد الدرامية : : موسيقى ا ثانياثانياً : موسيقى ا

يبدأ الـفيلم بتصـفيق اجلمهور للـمطربة فكـرية أثناء احلفل وتـغنى فكرية أغـنية "من بعيد
يا حبيبى أسلم".

وتستمر موسيقى تلك األغنية مصاحبة لفكرية حتى عودتها إلى منزلها.
ثم تـغـنى فـكـرية غـنـوة أخـرى "احلـلـوة حـاتنـام" أثـنـاء جـلـوسـهـا بجـوار ابـنـتـهـا نـادية فى
الـفراش لكى تنام والـكورال يؤدى آهات بدون كلـمات "همينج" والـناى واآلالت الشرقية هى

صاحبة لألغنية. ا
تـدخل مـوسيـقى أوركـستـرالـية بـوليـفـونيـة كـخلـفـية بـسيـطـة فى مشـهـد فكـريـة وفريـد قبل

سفرها أسوان.
شهـد جمـلة حلنـية يـشعر من ـستشـفى وتصـاحب ا بـعد حادث الـقطـار يتجه فـريد إلى ا
ـؤلف لألوركـسـتـرا مع إبـراز دور الـوتـريـات ـتـلـقى بـاحلـيـرة واحلـزن بـاسـتـخـدام ا خاللـهـا ا

وسيقى بقفلة مع انتهاء الكادر فى تناسق تام. واإليقاعات والنفخ النحاسى وتنتهى ا
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ـستشفى بـعد الوفاة تدخـل جملة صغـيرة من الوتريـات عند صدأمه ثم عنـد رؤيتها فى ا
برؤيتها محترقة ويتصاعد اللحن عند كشف وجهها ويظهر وجه دمية ابنتها.

ـكـان البـسيط ومـنزل ـرهف الـذى يعـبر عن ا صولـو فـلوت بـبسـاطة تـلك اآللـة وصوتـها ا
سـيطـر من الـصورة بـبسـاطة الـعيش االسـرة الـتى انقـذت فكـرية وهى تـنـاسب اإلحسـاس ا
شهد والتى وظـهور السماء مع شكل الـبيت البسيط وتظـهر أيضاً آلة الكالريـنيت فى هذا ا

ؤلف بشكل يعبر عن تلك البيئة. استطاع أن يبرزها ا
درسة. درسة ب نادية ووالدها ومديرة ا جملة موسيقية بسيطة كخلفية فى مشهد ا

عنـد ذهاب فـكريـة للـمحـطـة لعـودتهـا إلى القـاهرة تـشدو بـصـوتهـا العـذب أغنـية "يـا بهـية
وخبرينى".

زج فـيهـا حـجاج بـ اآلالت والكـورال مع اسـتخـدام عواء الـذئـاب كمـؤثر جمـلـة حلنـيـة 
ـؤثرات شـهد وبـالفـعل اسـتطـاع اخملرج اإليـحـاء بالـوحشـة واخليـفـة بإضـافة ا صوتـى فى ا

هجور. وسيقى فى مشهد دخول فكرية إلى البيت ا الصوتية إلى ا
درسـة من خلف االسوار ـوسيقـية الـتى صاحـبت فكريـة عنـد رؤية ابنـتهـا فى ا اجلمـلة ا
دى تأثر األم بابتعادها كانت مليئة باحلزن بتناوله لآلالت الوترية وآالت النفخ معاً وتوحى 
ا هـجور  عن ابـنتهـا واستمـرت تلك اجلـملة الـلحـنية حـتى وصول زوجـها اليـها فى الـبيت ا
ـدرسـة بل ـوسـيـقى من أن األسى مـسـتـمـر مـعـهـا ولم يـنـقـطع بـعـد ابـتعـادهـا عن ا تـؤكـده ا

إحساسها مستمر أينما ذهبت.
مـشـهـد فـريد وفـكـريـة حـيـنمـا يـؤكـد لـهـا أنهـا البـد وأن تـظل مـخـتـفيـة ألنـهـا شـريـكته فى
ؤلف للكورال ليس زج ب األوركسـترا والكورال وتناول ا وسـيقى هنا معبرة با ة فا اجلر

ا يحدث لفكرية. غناء ولكنه يشبه البكاء اجلماعى وكأنه نوع من الرثاء 
وسيـقية ألغنية "مـن بعيد يا حبـيبى أسلم" وهى حقـيقةً معبرة عن وتتكـرر بكثرة التـيمة ا
اجلـو احلزين الذى يـخيم على عـواطف فكريـة ومشاعـر األمومة لـديها وابـتعادهـا عن أعز ما
درسـة وهى فى السيـارة األجرة ومرة أخرى لـديها ابـنتهـا فتوجد عـند رؤيتـها لنـادية فى ا
حيـنما تـستيـقظ نادية من نـومها وترغب فى رؤيـة أمها وأعـتقد أن اخملـرج أراد تكرار نفس
ـسافات تـفرج مـدى االرتبـاط ب األم واالبـنة رغم بـعد ا شـهدين لـيصل بـا ـوسيـقى فى ا ا
بيـنهـما ولـكن اإلحسـاس واحد ورغـبة الـلقـاء واحدة يـؤكدهـا بتـبادل هـذا اللـحن عنـد رؤيتـها
البـنتـها فـنسـتمع لـهذا الـلحن ثم حـينـما تـرغب االبنـة فى وجود األم فـنسـتمع لـه مرة أخرى

وكأنه يربط ب إحساسيهما بهذه التيمة.
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ا ـهجـور ويـدق البـاب فى وقت مـتـأخر من الـلـيل  يـحضـر فـريد إلـى فكـريـة فى البـيت ا
شـهد هى مـوسيـقى تعـمق الصـورة وتؤكـد على يـشـعرهـا باخلـوف والقـلق وموسـيقى هـذا ا
ؤلف لتكويناته اآللية وأيضاً استخدام اللحن إحساس اخلوف والرعب من خالل استخدام ا
بـشـكل مـتـقـطع واسـتـخـدام التـنـافـرات ويـنـتـقل بـ اآلالت وبـعـضـهـا الـبـعض مع اسـتـخدام
ستمر  Bass Continuoوهواستخدام بعض الـتشيلـلو والباص بشـكل يشبه آداء البـاص ا

النغمات التى تتكرر فى الطبقة الغليظة بشكل هارمونى وليس حلنى.
ترفض فكرية فكرة زوجها باالبتعـاد والهرب بعيداً عن البلد وينشب خالف شديد بينهما
ـنـزل وهو من أهم وتصـر فـكريـة عـلى موقـفـها ويـدفعـهـا زوجهـا بـعيـداً وتـندلع الـنـيران فى ا
دة تـقترب من شاهـد احملوريـة فى القصـة حيث ينـجم عنه ابتـعاد فـريد وناديـة وسفرهـما  ا
شـهد مع نظرات فريـد لفكرية تنم صاحـبة لهذا ا وسيقى ا العشرين عـاماً وبالتالى كـانت ا
ــزيـد من عن عــدم االسـتــقـرار واحلــيـرة وهـى رغم صـغــر اجلـمــلـة إال انــهــا كـانت حتــتـاج ا

وسيقية وعلى دراية وموهبة عالية بفنه. ؤلف متمكن من أدواته ا الوضوح وخاصة أن ا
ـركب تبـدأ موسـيـقى مصـاحبـة لـلمـشهـد وتـستـمر مع وجـود صوت ومع صوت انـطالق ا

يعلق على األحداث وتظهر فيه آالت النفخ اخلشبية والوتريات.
وبعد أن تصل فـكرية إلى مربيـة ابنتها وتـخبرها إنهـا على قيد احليـاة وترى الدمية التى
اشتـرتـهـا البنـتـهـا من قـبل فتـشـدو بـأغنـيـة "فـ رحتى يـا صـغـيرة" والـتى تـعـبر عـن حالـتـها

الشعورية.
ة وبالفعل تزورها وتراها فكرية تطلب نادية من عصام خطيبها أن تزور مدرستها القد
أثـناء تلك الـزيارة ولكن هذه الـلقطة بـدون مصاحـبة موسيـقية ونـرى أهمية وجـود موسيقى
ا أراد اخملرج أن عبر عن مفاجأة وفرحة فكرية عند رؤيتها لنادية ولكن ر فى هذا اجلزء ا
ـا يـرى أن عـدم وجود ـوسـيـقى عـلى إحـساس اجلـمـهـور بـأى بهـجـة لـفـكريـة أو ر ال تـؤثر ا

تفرج. موسيقى فيه الكثير من الغموض والتشويق لدى ا
ـصـنع فـتدخل حـينـمـا تـتـذكر فـكـريـة لـقـاءها بـنـاديـة وطـلـبهـا مـنـهـا أن تـعمل مـعـهـا فى ا
ؤلف األسلوب البولـيفونى فى الكتابة من حيث مـوسيقى حلنية أوركستـرالية يستخدم فـيها ا

تعدد األحلان كما يستخدم التنويع فى اللحن.
صنع. تغنى نادية أغنية "دور يا موتور" بعد أن تركت عصام خطيبها فى ا

فكرية (زكـية) مع نادية فى بـيتها وحتزن زكـية حينمـا ترى فريد يأخـذ أموال ابنته ويظل
نزل حائرة فتظهر موسيقى فيها قلق سؤلية ولعب القمار وتخرج من ا فى عدم إحساسه با
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ـؤلف إلى جملة وحـيرة من الفيـولينـة مع مصاحبـة هارمونـية من األوركستـرا ومنها يـنتقل ا
ؤلف أخرى من التشيللو الذى يعبر عن شىء ما سوف يحدث وهى معبرة جداً واستخدام ا
ـا فـى هذه اآللـة مـن قـدرة علـى تـوصيـل الـكثـيـر من آللـة الـتـشـيـلـلـو هـو إخـتـيار نـاجـح جداً 
ليئة بالريبة والتوتر وأيضاً الشجن فهى آلة ذات صوت رخيم معبر. األحاسيس وخاصة ا
تـغـنى نـاديـة فى احلــفل اخلـيـرى مع وجـود بـعض اإلســتـعـراضـات فى احلـفل ثم دخـول
ـوازين واإليقـاعات مع أغنـية يـا دنيا تـعبر الكـورال وموسيـقى مخـتلفـة من حيث اسـتخدام ا

عن حزن وأسى عن ما فى الدنيا من متاعب. 
نفس التيمة الـتى عزفها التشيللو التى تعبـر عن احلزن تتكرر عند صدمة زكية من إتهام

نادية لها ويتصاعد اللحن وينتهى بضغط Accent بالقوس ودخول الفيولينة.
تـيمة حلـنية أوركـسترالـية بولـيفونـية ويطـلق عليـها األسلـوب الكنـترابنـطى أى تتعـدد فيها
األحلان ب اآلالت اخملتلـفة وتصاحب بـبعض أصوات مجمـوعات الكورال التى تـشبه البكاء
ا فيها عـند مواجهة فـكرية بزوجهـا بسرقة نقـود ابنتهـما نادية وهى جمـلة موسيقـية جماليـة 

. من تكوين يتناسب ب الصوت والصورة معاً
وسيقى كخلفية حينما يرفض فريد رد فلوس ابنته وصدمتها بذلك. تعاد ا

ـشهد موسيقى معبرة نادية تـصفع والدتها بعد أن اعلـنت انها السارقة ويصاحب هذا ا
عن تـلك الصدمـة باستـخدام تكـوينات اآلالت مع اسـتخدام آالت اإليـقاع بشـكل جمالى رائع
ـوسـيقى وانـتـهـائهـا رغم صـغـر تلك الـعـبارة يتـنـاسب مع وقع الـصفـعـة وفى تـوقيت دخـول ا

شاهد. عبرة عن حقيقة الوقع وتؤثر فى نفس ا البسيطة اال انها من أجمل اجلمل ا
ـشهد مـوسيـقى أوركسـترالـية فـيها صـعد الـكهـربائى وتـصاحب ا يـقع فريـد فى هاويـة ا

هبوط حلنى فى شكل متتابع Sequence يعبر عن السقوط إلى الهاوية.
أسـاويـة لفـريد فى ـعبـرة عن النـتـيجـة ا وتتـكـرر موسـيقى آلـة الـتشـيلـلـو احلزيـنة جـداً وا

صعود حلنى يعبر عن تصاعد احلدث وعلم نادية بوفاة أبوها ومدى ظلمه المها.
موسـيـقى أوركسـترالـيـة ذات طابع بـولـيفـونى ب اآلالت الـوتـرية وآالت الـنـفخ تعـبر عــن
مشـاعر نـادية وهى فى مـنزل مـربيـتها وتـغنى نـادية أغـنيـة المها وتـعرفـها مـربيتـها الـكفـيفة
حينما تتحسس وجهها وحينما ترى نادية أمها حتتضنها وتدخل تيمة أوركسترالية وتنتهى
بقفلة تظهر فيها آالت الفيولينة وآالت اإليقاع مع تدرج فى قوة الصوت Crescendo تشعر
راد ـتفـرج بـأنهـا نـهايـة الـفيـلم الـذى ينـتـهى بعـودة نـادية إلى أمـهـا فكـريـة وهى الـفكـرة ا ا
تـوصـيلـهـا من الفـيـلم أنه مهـمـا يغـيب احلق لـكنه البـد أن يـعود إلـى أصحـابه وأيـضاً اظـهار
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ـفجـعة لكل ظـالم وأنه البد وأن يـأخذ جـزاء ما ارتـكبه من جرم فـى حق نفسه وفى النهـاية ا
حق اآلخرين.

ؤثرات الصوتية : ؤثرات الصوتية : : ا ثالثاثالثاً : ا
ـؤلف صوت الـقطـار أثـناء سـيره عـلى القـضـبان وصـفـارة الـقطـار وأصوات اسـتـخدم ا
حطام القطار بعد احلادث أصوات السكأرى فى صآلة القمار عواء الذئاب ليالً استخدام
ـؤثر الصوتى فى التعبـير والدآللة على الرثاء عـلى ما تتعرض له فكرية الـكورال فيما يشبه ا
من خداع وظلم وحرمان صوت إقالع السفينة وآلة تنبيه السيارة للتعبير عن االستعجال

اخلالصة :اخلالصة :
ـكانها وزمـانها أثنـاء أحداث الفيلم األغانـيات موظفـة داخل الفيلم بـشكل جيد بـالنسبة 
ا سـيـحدث وأن الـفـيـلم يخـيم عـليه تـفـرج  ا يـهـيئ ا واجلـو الـعام مـلىء بـاحلزن واألسـى 

احلزن.
كـما نرى أن إبـراهيم حـجاج مؤلف مـوسيقى مـصرى نـفخر به كـمصريـ المتالكه قدرة
عظيـمة على الكـتابة األوركستـرالية وتنوع األحلـان واستخدام أسـاليب التأليف اخملـتلفة مثل
الـهارمـونى والكـنتـرابيـنط وتنـاول اآلالت بأسـلوب جيـد كمـا يدل أسـلوب كـتابـته على حـرفية
تعمقة عـلى أيدى العديد من االساتذة االجانب وسيقـية ا وتمـكن شديد يرجع إلى دراسته ا
ـوسيـقى الـكالسـيكـيـة مع اضافـته لـلـروح الشـرقـية فـيـتـضح من موسـيـقـاه تأثـره الـشديـد بـا
وجـودة علـى الشـاشة أيـضاً لـديه غزارة فى ـصريـة ا أوالـتى تـعبـر عن البـيئـة أو الـصورة ا
الـتـيـمات الـلـحـنـيـة اخملـتـلـفـة والـتعـبـيـر عن األحـداث بـشـكل مـنـاسب جـداً يـعـمل عـلى تـفـعيل

وسيقى والصورة معاً خللق منظومة فنية جمالية مكتملة األركان. ا
أفالم فؤاد الظاهرى :أفالم فؤاد الظاهرى :

فيلم "صراع فى الوادى"عام ١٩٥٤ فيلم "صراع فى الوادى"عام ١٩٥٤ 
بطـولة : فاتن حمامة - عـمر الشريف - زكى رستم - فريـد شوقى -عبد الوارث عسر-

حمدى غيث
سيناريو وحوار : على الزرقانى - تصوير : أحمد خورشيد 
إنتاج : جبرائيل تلحمى - موسيقى الفيلم : فؤاد الظاهرى 

فى أى عـمل فنى علـينـا منـذ اللحـظة األولى أن نـلتقط (الـفكـرة) التى يـبنى علـيهـا العمل
ــلـكـيــة إنـهـا ـالــكـة فى عــصـر ا والـفــكـرة هـنــا واضـحــة إنـهـا دكــتـاتــوريـة األرسـتــقـراطــيـة ا
ذلـة لطبـقة الفالح واعتـبارهم مجـرد كائنات يـستغـلها البـاشا ويفـعل بها ما األرستقـراطية ا
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كن القول إن شاهـ أراد أن يستخدم الـفن السابع ليكون يـريد وفق مصاحله اخلاصـة و
ـجئ الثـورة حيث أن الـفن عامـة يرصـد الواقع ولـكنه ـثابـة شهـادة على عـصر قـد انـتهى 
اضى ا قد مضى والفن نقد صريح للواقع سواء القائم أو ا فى نفس الوقت يعطى حتليالً 

تاحة. وكل ذلك يتم وفق معايير احلرية ا
ونحن نـرى أن أهم ما يريد أن يعمقه شـاه ويبرزه هو صراع (العـبد والسيد) أو بلغة

الفلسفة (جدل العبد والسيد) وصور هذا الصراع وإلى ما ينتهى إليه ذلك الصراع.  
وفـيلم صراع فى الوادى هو فـيلم اجتماعى يتـناول الصراع ب طبـقة اإلقطاعي (مالك
ـثـلهـا الـبـاشـا (زكى رسـتـم) وطبـقـة الـفـالح حـيـث كـانت مـشـكـلة األراضى الـزراعـيـة) و

صرى خالل فترة اخلمسينيات من القرن العشرين. اإلقطاع سائدة فى اجملتمع ا
وكـان أحمد (عمر الشـريف) ابن صابر أفندى (عبد الـوارث عسر) خادم الباشـا تشغله جداً فكرة
ان شركـة إنتاج السـكر تأخذ كل إنـتاج الباشـا من القصب وال تأخـذ من باقى الفالح فـعمل جاهداً
بعد دراسته فى كـلية الزراعة عـلى حتس نوعيـة القصب وبالفـعل استطاع ذلك ولكن بـعد علم الباشا
وابن أخوه رياض بك (فريد شـوقى) كسروا السد وغـرقت البلد بأكـملها وغرقت مـحاصيل الفالح و
شـعر الشيخ الكفـيف (عبد الصمد) بهـذا اخملطط وبالفعل واجه البـاشا بهذا األمر وهدده إذا لم يدفع
تعـويضات ألهـالى البـلد عن ذلك فسـوف يفـضحه ويبـلغ جمـيع الفالح فـاتفـقا (البـاشا ورياض بك)
على قـتل الشيخ و تـلفيق الـتهـمة إلى صابـر أفندى الـذى حكم علـيه باإلعدام ظـلماً كـما يهـدد سليم
(حمـدى غيث) أحمد بـالقتل ليثـأر لوالده الذى قـتله صابر أفـندى على حد قولـهم ويتناول الـفيلم قصة
حب ب أحمد وآمال (فاتن حمامة) ابنة الباشا التى حتتفظ بحبها وال تعترف بالفروق الطبقية بينهما
وحتـاول جاهدة الـبحث مع أحمـد عن اجملرم احلقـيقى وتصدم فى نـهاية الـفيلم حـينمـا تعلم أن اجملرم

هو والدها وابن عمها ويأخذ القانون مجراه ويستحق اجملرم العقاب ويبقى حب أحمد وآمال.
جماليات موسيقى الفيلم :جماليات موسيقى الفيلم :

أوالأوالً : موسيقى التتر :  : موسيقى التتر : 
تبدأ موسيقى الفيلم كخلفية مع حوار أحمد قبل التتر أو فيما يعرف (أفان تتر) بعزف ناى
منـفرد  Soloمصـاحب لصـوته وهو يـعطى نـبذة عن مـوضوع الـفيـلم واستـخدم مـقام الراست
صاحبة واويل وفى األغانى الشعبـية وأغانى الريف وا وهو مـقام شرقى يستخدم كثـيراً فى ا
من النـاى كانت تتـناسب مع اجلو الـعام لـلفيـلم لوجود آلـة الناى كـآلة شعـبية ريـفية واسـتخدام
مـقام (الـراست) الذى جاء مـعبراً مع الـصورة الـتى حتوى بداخـلهـا الفالح ومـنظر األراضى

وجودة على الشاشة فهى جملة بسيطة فى تكوينها ومعبرة فى إحساسها. الزراعية ا
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ثم يبدأ تتر الفيلم بعزف منفرد آللة التيمبانى اإليقاعية كريشندو Crescendo أى
التدرج فى شدة الصوت من الضعف إلى القوة ثم دخول األوركسترا والكورال بتيمة
أيضاً تـعبر عن جو الـفيلم واحلزن الـذى يخيم على هـذا الصراع مع بعض الـتوزيعات
تداخلة ب الصوت فى الكورال (الـنساء والرجال) بشكل يحمل الطابع الهارمونيـة ا
ـؤلف فــؤاد الـظــاهـرى اآلالت الـشــرقـيـة بــكـثـرة مع األوبـرالى فـى اآلداء ويـسـتــخـدم ا
ـنـفــرد آللـتى الـقـانـون والــنـاى بـالـتـنـاوب األوركـسـتــرا حـيث يـظـهـر بــوضـوح الـعـزف ا
ـوسيـقـيـة فـى مـقام بـاإلضـافـة لـبـعض الـضـربـات اإليـقـاعـيـة من الـسـيـمـبـال واجلـمـلـة ا

النهاوند.
ـصـمودى الـصغـير  وعـنـد تسـريع هذا اإليـقـاع يسـميه عـامة قـسوم) ا ويدخـل إيقـاع (ا
وسيـقي إيـقاع فالحى لكـثرة استـخدامه فى األغانى الـشعبـية الريـفية ثم يـدخل الكورال ا
بقوة ليدخل العود منفرداً بجملة حلنية فى مقام النهاوند ويتداخل الناى مع العود ثم يدخل
الـقانـون فى مقـام احلجـاز بجـملـة إيقاعـية قـصيـرة ثم يدخل الـناى بـأسلـوب عزف يـشبه آلة

الفلوت فى مقام النهاوند.
شاهد الدرامية : شاهد الدرامية : : موسيقى ا ثانياثانياً : موسيقى ا

شاهد يوجد صـولو قانون بـسيط جداً ومتـقطع كخلفـية بسيـطة أثناء احلـوار فى بعض ا
شهد الذى يجمع ب الباشا ورياض بك. مثل ا

يـظـهـر صولـو الـنـاى مع مـصاحـبـة من مـجـمـوعة آالت فى مـشـهـد وصـول آمال لـلـمـحـطة
وسـيـقيـة على وظـهـور األراضى الزراعـيـة بكـثرة وكـثـافة عـلى الـشاشـة وتعـمل تـلك اجلمـلـة ا
وسـيقى والـصورة كـما تخـلق صورة فـنيـة جمـاليـة للمـتفـرج وتشـعره بـقيـمة تلك الربط بـ ا
األرض وأهميتهـا ليس فقط للمـزارع بل وللجميع ونـعتقد أنها الـفكرة الفلسـفية التى يريد
يوسف شـاه تـوصيـلها من خالل الـفيـلم فهـو ليس الـفيلم االول الـذى يتـناول فـيه الفالح
عـاناة الفالح الـبسيط فهو يـرى أن للـفالح قيمـة لدى اجلمـيع البد وأن تـظهر ويـشعر الـكل 

مع اظهار قيم اخلير والشر والصراع ب تلك القيمت من خالل األحداث.
جمـلة مـوسيـقيـة لآلالت الـشـرقيـة عنـد مقـابلـة أحمـد وآمـال عنـد عودتـها من الـسفـر فيـها
شهد أيضاً األراضى الـعود والناى ولكن العـود الشرقى يسيطر بـشكل أكبر واخللفـية فى ا

والفالح والعود هنا أكثر مالءمة لهذا اجلو الشرقى االصيل.
قتطفات آللة القانون. صاحبة بعض ا مشهد وصول آمال إلى منزلها 

وتتكرر جملة حلنية من الناى ب احل واآلخر.
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ويأتى مشهد فرح سليم مع وجـود موسيقى وغناء لبعض األغانى التى تصاحب األفراح
فى ذلك الوقت فى الريف مع التصفيق والرقص على دقات الطبول.

ـوسـيـقى الـهـومـوفـونـيـة الـتى تـعـتـمـد علـى صوت واحـد فى بـعض ـؤلف عـلى ا ويـعـتـمد ا
األحيان من خالل آداء آلة الناى.

ـوسـيـقى السـاريـة مـنـذ بـدايـة الفـيـلم جنـد أنـهـا تـتـسم بـدرجة واضـحـة من الـشـجـنـية وا
ـرئية تـعطـينا إحـساس باألفـراح والبهـجة متـمثلـة فى الفرح لـموسة وإذا كـانت الصورة ا ا
اضى أيـام الطفولة كل تـلك الصور تعـطى جو بهجة قام ولقـاء أحمد وآمال واسـترجاع ا ا
وسـيقى تـسير بـذلك اللـحن الشجـنى الذى يـوقظ فى الذات درجة من وفـرح وسعـادة ولكن ا
درجــات احلـزن الــتى تــتــزايــد مع مــرور األحــداث ورغم وجــود قــصــة احلب الــتى تــتـراءى
تلـقى يشـعر فى داخله للـمشاهـد عبر الـلقـطات وذلك التالقى بـ (أحمـد وآمال) لكن يـظل ا
ـستقبلية. إن كن أن تكون اآلالم ا بأن أمـراً ما سيحدث وأن ذلك احلب سيـحيطه األلم بل 
أسـاة قادمـة لتعـتصـر القـلوب ولـذلك كانت تـلقى بـأن ا هنـاك حالـة وجدانـية راسـخة لـدى ا
ـوسيـقيـة لفـؤاد الظـاهرى والـتى نلـمس فيـهـا شجـنيـة النـاى وكأنه اسـتعـداد للـنعى اجلـملـة ا
تلـقى متضافرة وسـيقى بها درجـة عالية من الـتنبؤ ولذلك تُـعِد ا سـتقبلى وهـنا نقول أن ا ا

رئية.  مع الصورة ا
شهد الذى وتتـكرر اجلملـة اللحنـية التى يؤديـها الناى والـعود كما هى بـدون تغييـر فى ا

يجمع أحمد وآمال عند الصخرة.
مشـهد غرق البلد بأكمـلها بعد كسر السـد ودخول موسيقى أرى فى رأيى الشخصى أن
فؤاد الظاهرى أبدع فيها من حيث اللـحن وظهور آلة الكالرينيت التى تستطيع توصيل حالة
ـوسـيـقى مـع آلـة الـنـاى وهى حتـدث مـزج بــ آلـة الـكالريـنـيت من الـدفء والـقـتـامــة عـلى ا
تلقى وذلك ألن تلك اآلالت الـغربية بآداء التـريالت وآلة الناى الشرقـية له تأثير جمـالى على ا
ؤلم والشجنى إنها لديها القدرة على النفاذ إلى الوجدان اإلنسانى لتحرك فيه اإلحساس ا
آالت لـديـهـا القـدرة عـلى جتـسـيد وتـعـمـيق درجـات األسى الـنفـسى واأللم الـداخـلى كـما أن
وجود مجموعات الكورال باآلهات التى تشبه النحيب ويليها صولو التيمبانى وبعض الطبول
بـإيـقـاع مـحـدد يـتـكـرر عـدة مـرات فـيـمـا يـعـبـر عن الـتـيـمـة اجلـنـائـزيـة وهى فى مـقـام الـعـجم
قـام (التتراكـورد) حيث به الكثـير من الشجن ـؤلف األربع درجات األولى من ا واستخدم ا
ا ـنـخفـضـة وتـرتبط بـالـصورة ارتـبـاطاً شـديـداً  واحلزن خـاصـة فى الـطبـقـات الصـوتـية ا
وسيقى والصورة فمع خروج األعداد الغفيرة من الفالح يحدث التناسق التام فيما ب ا
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ـوسـيـقى فـهى تـعـبـر عن مـدى اخلـراب الذى أصـاب الـبـلـد بـأكـمـلـهـا فهى ومـصـاحبـة تـلك ا
ـشهد على فكر ا للبلـد جمعاء ويدل ذلك ا وكأنهـا جنازة حقيـقية ولكنـها ليست لشـخص وإ
اخملـرج على أهـميـة األرض التى تـروى اجلمـيع فبـموت األرض الـزراعيـة وفسـادها يـشبـهها

ثابة اإلنسان الذى يشيع بجنازة. وت البلد كلها ولها قدر عنده  شاه 
شـهد بفـيلم األرض الـذى سوف نتـناوله فـيما بـعد ومـدى سيطـرة فكرة ويذكـرنى هذا ا
األرض على يوسف شاه فى بعض أفألمه وما تمثله من قيم ذات معانى إنسانية وجمالية

مختلفة لها أبعاد فكرية وفلسفية يحاول توصيلها من خالل بعض أفالمه.
لقاء الشيخ عبد الصمد بالـباشا واعترافه بأن الباشا فتح السد وقال له: "غرقها سواحة

بقت بركة نواحة".
شـاهد فى مـنتـصف الـفيـلم ضروريـة وقويـة ومؤثـرة فى مجـرى األحداث ويـوجد بـعض ا
وال تـصاحـبـهـا أى مـوسيـقى ظـاهـرة أو خـفـية ونـرى أن هـذا من جـمـاليـات هـذا الـفـيلم ألن
وسيقى لها دور مع وسـيقى البد وأن تتوقف فى بعض األحيـان حسبما يرى اخملرج فـا ا
ـوسـيقى فى ـضمـون الفـيـلم وبالـتـالى إذا وجدت ا ولـها بـعض الـضوابط مـنـها أن ال تـخل 
ا هنا شـاهد وإحساسه فى تـوقع األحداث واجتاههـا وا شـاهد قد تؤثـر على عقل ا هذه ا

الصمت أبلغ بكثير.
ويوجـد موسيـقى غير مالئمـة للحدث فى مـشهد إبالغ صـابر أفندى لـلباشا بـوفاة الشيخ
ؤلف مع ا أراد ا ـوت ر فـاجأة با عـبد الصـمد فهى جـملـة ال أشعر فـيها بـوقع احلدث أو ا

ة.  بالغة ألنه يعلم من هو مرتكب اجلر اخملرج عدم ا
شهد اتـهام أهالى البلد لصابر أفـندى بقتل الشيخ فهى معبرة صاحبة  وسـيقى ا أما ا
أسـاوى اخمليم عليه الظلم وأصـوات الكورال مع ضربات الـتيمبانى والتى شهد ا عن هـذا ا

وسيقى والصورة. تبعث إحساسًا باالرتباط ب ا
وتـتكرر موتيفة صـغيرة عدة مرات بإيقـاع مع من آلة التيمبـانى تصاحب جنازة الشيخ

عبد الصمد الذى يودعه أهالى البلد وهى تدل على بؤس احلال الذى أصابهم.
ـعبـرة عن إعالن احملكـمة احلـكم بعـرض أوراق صابر أيضاً أصـوات الكـورال احلزيـنة ا
ـظـلـوم ولـكنه ـفـتى وحـيـرة ابنـه أحمـد الـذى يـريـد الـدفاع عن والـده ا أفـنـدى عـلى فـضـيلـة ا

مكتوف األيدى وال يدرى كيف يساعده.
عـبـرة عن الرثـاء والـظلم فى أكـثر من مـشـهد لـلتـعـبيـر عن تلك يدخـل الكـورال باآلهـات ا

األحاسيس.
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جـملة حلنـية تبدأ بـالناى ومصـاحبة الوتـريات ويليـها دخول العـود الذى يعبـر عن مشهد
وتيفة إيقاعية تصاعدية. البحث عن حسان 

جزء من التـيمة األساسيـة يصاحب مشـهد أحمد مع أهل الـبلد وفيه الـكورال واستخدام
تكررة التى تعطى إيحاء بالتوتر والقلق.  وتيفات الصغيرة ا بعض ا

صاحـبة بـالوتـريات وأصـوات الكورال فى تـتكـرر التـيمـة األساسـية للـفيـلم بآلـة النـاى ا
مـشـهـد الـوداع بـ أحـمـد ووالـده صـابـر أفـنـدى فى الـسـجن قـبل حـكـم اإلعـدام بـسـاعات
ــوســيــقى مع دمــوع أحــمــد فــهى حلــظــة إبــداع من يــوسف شــاهــ ومـن فـؤاد وتــدخل ا
ـوسـيقى وزمـانـها ومـكانـهـا بالـنـسبـة للـفـيلم وهى تـظـهر الـقيم الـظاهـرى فى اخـتيـار تلك ا
شـهد كما تـزداد درجة جاذبـية الصورة وتـألقها من اجلـمالية لـلموسـيقى فى توافقـها مع ا

وسيقى. خالل تألق ا
تتـكرر الـتـيمـة األساسـيـة مرة أخـرى عنـد هـروب آمال إلى مـنزل أحـمـد وهى معـبرة إلى

وقف بآلة العود والكورال. أقصى درجة عن ا
وجـودة فى الفيـلم من البـداية فى مـشهد ـوسيـقى ا تـظهـر موسيـقى مخـتلـفة تمـاماً عن ا
لـقاء آمال مع رياض بك فى حجرة نـومها وهى جملة موسـيقية يؤديها الـبيانو وانا أرى إنها
سـيطـرة منذ الـبدايـة وقد يكـون رغبة غـير منـاسبـة جلو الفـيلم وبـعيدة كل الـبعـد عن الروح ا
ا ـؤلف بـعث روح وإحـسـاس مـخـتـلف لـدى اجلـمـهـور يالئـم عـدم إدراك آمـال  اخملـرج أو ا
يحدث حـولها من والدها وابن عمها ومـفاجأتها بكالم رياض لهـا وطلبه للزواج منها وإبالغه
ـوسيـقى هـنا خـرجت عن روح الفـيلم بـاستـخدام ـوافقـة والـدها ولـكن رغم كل ذلك فا لـها 
البيانو وحقـقت شعوراً يختلف عن اجلـو العام للمتلـقى فهو عبر من خالل البـيانو عن الطبقة

 . األكثر ثراءاً
ـتـلــكه إحـســاس بـالـرهــبـة واأللم وأثــنـاء مـقــابـلــتـنـا مع مـشـهــد إعـدام صـابــر أفـنــدى 
ــوسـيـقى الـعـربـيـة أكـد أن صـوت تـلك األسـتـاذ/أحـمـد يــوسف الـطـويل اخلـبـيـر فى مـجـال ا
ـشـهـد ولكن الـضـربـات ما هى إال نـبـضـات قلب الـفـنـان عبـد الـوارث عـسر عـنـد أداءه هذا ا
ـشاهد حقـيقةً وهذا ضاعف حـجم صوتها اخملـرج الفنان شـاه تسعـ مرة ليشـعر بها ا
يـؤكد إبـداع ومـلـكـة اخملرج الـكـبـيـر يوسـف شاهـ ومـدى حـبه وتـأثره بـفـنه ومـا يـحاول أن

رارة ذلك الظلم والذى قد يحدث مثله فى الواقع. يضفيه من إحساس واقعى ومؤلم 
تـيمـة حلنـية جـديدة تـظهـر عـند مـشهـد اإلستـخدم وهى لألوركـسـترا ويـتضح فـيهـا بعض

آالت اإليقاع منها التيمبانى والصاجات والسيمبال وأيضاً الفلوت والبيكولو.
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وتتـكرر اجلـملـة األساسـية بـ احل واآلخـر بأصـوات الكـورال التى تالئم اجلـو احلزين
شـاعـر الـتى تـربط بـ أحـمـد وآمـال وأيـضـاً فى حلـظة ـسـيـطـر عـلى الـفـيـلم فى حلـظـات ا ا

وت صابر أفندى. إعتراف آمال 
ـوجودة مـنذ بـداية الـفيـلم وتبـدأ ضربات وسـيقى ا عـبد تـختـلف عن ا تيـمة عـند ظـهور ا
إيـقاعـيـة من الـتـيـمبـانى والـسـيـمـبال والـصـاجـات وشىء من الـبـهـجة والـروح الـفـرعـونـية فى
استخـدام الناى بآداء الـترعيد والزخـارف اللحنيـة وفيها آداء الـلحن بنفس االيقـاع فيما ب

الوتريات والناى.
عبد ويلـيها دخول النـاى وهى من نفس تيمة العود يعبـر عن ذهاب آمال إلى أحمـد فى ا

البداية فى مقام النهاوند. 
ــصـاحــبـة أصـوات الــكـورال واألوركـســتـرا بـنــفس الـتــيـمـة ووصل الـفـيــلم إلى نــهـايـته 
ـصاحـبة مـنذ الـبدايـة ويتـضح فيـها دور آلـة العـود والكالريـنيت الـذى يؤدى بـعض األحلان ا
ـصـاحبـة مع الـوتريـات بـآداء يونـيـسون ثم آداء الـكـورال همـيـنج بإيـقـاع محـدد عـدة مرات ا

وصوالً بالنهاية.
ؤثرات الصوتية : ؤثرات الصوتية : : ا ثالثاثالثاً : ا

استخـدم أيضـاً اخملرج صيـاح الديوك لـلتـعبيـر عن وقت الفـجر والشـروق وأحيانـاً خرير
ياه وزقزقة العـصافير لتدل على البيئة الفالحى الـبسيطة كما تسمع أيضاً بعض أصوات ا
ـيـاه عـنـد كـسر الـسـد وغـرق الـبـلـد بأكـمـلـهـا وطـلـقات احلـيـوانـات داخل الريـف وانفـجـار ا
ـتـكـررة وأصـداء الــرصـاص أثـنـاء عـمــلـيـة الـصـيــد أو أثـنـاء الـفـرح أو فى عــمـلـيـات الـقــتل ا
ـعبـد والـصـراخ الـذى يـعـبـر عن شـدة اخلـوف والـزغـاريـد الـتى تـعبـر عن األصـوات داخل ا
فـرحة فى الريف وصـوت سيـر القطـار على القـضبان أثـناء صدأمه بـحسان صـوت الضرب
ـعـبـد كل هــذا يـدل عـلى مـخـرج مـتـحـكـم فى جـمـيع أدواته ويـرغب فى والـصــفـعـات داخل ا
رتـبط بقـصة الـفيـلم واستـطاع بـالفعـل شاه أن كـان ا تـوصيل جـو معـ يالئم الزمـان وا

شاهد حتى النهاية.  يسيطر على ا
اخلالصة :اخلالصة :

وسيقى على جنح فؤاد الـظاهرى فى توصيل القيم الـتى يريد توصيلهـا اخملرج وكانت ا
ـأساوى داخـل الفـيلم والـتـعبـير عن قدر كـبـير جـداً من النـجـاح فى توصـيل اجلـو احلزين وا
ـوسـيقى تـتـسم بالـبـساطـة وبـالروح الـريـفـية الـتى تـعبـر عن شـريحـة من اجملـتمع األحداث 

صرى خالل فترة من الفترات. ا
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ـوسـيقى وجـود تـلك اآلالت التى ونـرى أيضـاً أن من جنـاح فؤاد الـظاهـرى وجنـاح تلك ا
عبـرت عن اجلو الريفى احلـق وللمقـامات التى تـعبر عن هذا اجلـو الريفى لـزيادة اإلحساس
ة حـيث يتـسم الريف بـالبـساطة فى كل ـتلـقى وأيضاً بـساطـة اجلمل الـلحنى اجلمـالى لدى ا
وسـيـقى أيـضـاً مـنـاسـبة ومـتـمـشـيـة مع إحـساس شىءفى احلـياة وبـالـتـالى كـانت بـسـاطـة ا
وسـيـقاه األوركـستـرالـية فى شـاهد عـلى الـرغم من أن فـؤاد الظـاهـرى شهـيـر  اخملـرج وا
معظم أعـماله إال أنه هنا أراد الـتعبيـر عن اجلو العـام للعمل الـدرامى الذى تدور أحداثه فى
قرى الـوادى أيضاً وجـود الكـورال بآداء (الهـميـنج) الصوت الـذى يشـبه النحـيب فهـو يهيئ
) فى أسـاوية واحلـزن الـذى يسـيطـر على األغـلبـيـة من البـلد (الـفالح اجلـمـهور لألوضـاع ا

جميع أحداث الفيلم.
فيلم "شيطان الصحراء"عام ١٩٥٤ فيلم "شيطان الصحراء"عام ١٩٥٤ 

بـطـولة : مـر فـخر الـدين - عـمر الـشـريف - توفـيق الـدقن - فردوس مـحـمد - حـمدى
غيث - لوال صدقى - عزيزة حلمى

تصوير : الفيزى أورفانيللى - موسيقى الفيلم : فؤاد الظاهرى
هـو فـيـلم اجـتـمـاعى سـيـاسى فى شـكل فـانـتـازيـا خـيـالـيـة حـيث يـعـبر عـن روح الـتسـلط
ستبد فى البـيئة البدوية الغجرية فى الصحراء واالستبداد من قبل احلاكم الـظالم الطاغية ا

ومحاولة أهل البلد فى القضاء عليه واإلطاحة به وقلب نظام احلكم.
ويبدأ الـفيـلم بصـوت الراوى الذى يـقص ويلـخص موضـوع الفـيلم من حـيث وجود حاكم
ظالم مستـبد وهو "زبـيد" الطـاغية الذى يـعتدى عـلى أموال قبـيلة بنى مـازن كما يـعتدى على
شرفهـم من خالل النسـاء أثناء رحـلة صـيده للـغزالن ويبـدأ الفيـلم بظـهور الوالى بـعد جناته
ــوت حـيث اسـتـطــاع الـهـرب والـعــودة إلى الـقـصـر وبــالـتـالى يـبــدأ فى طـور جـديـد من من ا
الـطغيان معوالً عـلى االنتقام الشديد من الـشعب وأرسل الشعب بعضًـا من زعماء العشائر
عن أرادتـهم إلى الـوالى لـيـرحم شعـبه مـن الهـالك ويطـلـبـوا مـنه الـغـفـران ويـخفـف من ظـلمه
وعدوانه وكان حـكيم العـرب والد عمر الـشريف يرغب فى أنه يـكون ضمن تـلك اجملموعة مع
حـجـاج لكـنه أرسل حمـدى غيث بـدالً منه ولـكن الـوالى خدعـهم واستـقبـلهم بـوليـمة ثم فـجأة
أطاح بهم جـميعـاً وأمر بقتـلهم ومضـمون الفكـرة تشبه مـذبحة الـقلعة الـتى أراد فيهـا محمد
ماليك والقضـاء عليهم بنفس األسلوب اخلداعى وبعد علم عمر الشريف على التخلص من ا
أن صديقه الذى ذهب إلى الـوالى بدالً منه قتـله الوالى فأراد االنتـقام كما حـاول بنى نعمان
قـتل هـذا احلـاكم وحاول عـصـام التـقـرب من احلـاكم وطلب مـنه أن يـكـون فى ديوأنه لـيـعرف
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جـمـيع االسـرار واخلـبـايا لـكى يـسـتـطـيع اإلطـاحـة به وتـنشـأ قـصـة حب بـ عـمـر الـشريف
ومـر فخر الـدين والتى تسـاعد حبـيبهـا أيضاً فى الـوصول إلى أسرار الـوالى وبآالت فاق
مع أفـراد الشـعب يـحاول عـمر الـشـريف مسـاعدتـهم لـلدخـول إلى الـقصـر للـقـضاء عـلى هذا
كـيدة من الغـازية شادن (لوال صـدقى) التى تـفضح األمر نـتيجة الطاغـية ولكـنه يعلم بـهذه ا
لغـيرتـها الـشديـدة على عـصام ورغـبتهـا فى االنتـقام مـنه ألنه وقع فى حب دالل فـأمر الوالى
بـالقبض عليهما وبـتعذيبهما ثم يـحاول حنظلة بعد عـلمه أن دالل ابنته بآالت فاق مع عصام
للدفاع عن دالل وحمايتها فيتفقان على خطة جديدة وحتاول شادن كشفها مرة أخرى ولكن
تـتم خـديعـة الوالى ويـسيـطر اجليـش على الـقصـر بعـد حرب الغـجر واجلـيش ويتـم السـيطرة
عـلى الـقـصـر ويـحـاول الـوالى الـهـرب بـدالل ولـكـنـها تـسـتـغـيث بـعـصـام الـذى يـسـتـطيـع قتـله
واسقـاطه فى الهاوية ويأخذ عصاد دالل ويـنقلب احلكم ضد الوالى وينـتصر الشعب وينتهى

الفيلم. 
جماليات موسيقى الفيلم :جماليات موسيقى الفيلم :

أوالأوالً : موسيقى التتر :  : موسيقى التتر : 
ـوسيقى مع بداية التتر بـدخول األوركسترا ويظهر فيـها الوتريات والنفخ اخلشبى تبدأ ا
والـنـحـاسى وآالت اإليـقاع مـثل الـتـيمـبـانى والـسيـمـبـال واللـحن األسـاسى يـقـوم بآدائه آالت
ينير) وسيقى فى مقام النـهاوند (ا النفخ النحاسـية مثل الترومبيت والـترمبون والكورنـو وا
صاحـبة بولـيفونيـة وهى تعبـر عن موضوع الـفيلم والـبيئة الـبدوية الـغجريـة ووجود العنف وا
واإلنـتقام من خالل اآلالت الـنحـاسية واإليـقاعات وخـاصة آلة الـتيمـبانى التى تـؤدى ضربات
متـوالـيـة قويـة وأيـضـاً آداء الفـيـولـينـة واآلداء الـقوى لـألوركسـتـرا واآلداء احلـاد واالستـكـاتو
زيد تـتابعـة التى توحى بـا والساللم الـتصاعـدية للـفلوت واسـتخـدام التنـافرات واإليقـاعات ا

من التوتر وجود بعض اجلليساندو فى الفيولينة.
شاهد الدرامية : شاهد الدرامية : : موسيقى ا ثانياثانياً : موسيقى ا

أغنية (غجر غـجر) والتى تعبر عن الطبيعة الغـجرية والرقص الغجرى أثناء وجود الغجر
وهم يـغنـون فى وجود مطـربة تـقوم بـالرقص والـغنـاء وفيهـا الكـورال يؤدى الـغنـاء اجلماعى
وفـيـها كـثـيـر من اآلالت اإليقـاعـيـة والصـاجـات والـدفوف والـرق مع الـوتـريات بـاإلضـافة إلى
الكـلـمـات الـتى تعـبـر بـشـدة عن الغـجـر وتـلك الـبـيئـة واألغـنـيـة فى مقـام الـراست وهـو مـقام
ـلحن لـيـتـناسب مـع طبـيـعـة البـيـئة يـسـتخـدم كـثـيراً فى األغـانى الـشـعبـيـة وهـنا اسـتـخـدمه ا
الصـحراوية ومن هنا يتضح أهمـية األغنية فى الفيـلم الروائى خاصة إذا استطاع اخملرج
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فهوم الذى يريده اخملرج حيث ناسب فهى تكون قادرة على تـوصيل ا وضعها فى مكـانها ا
تـفرجـ وتكـون من خالل كلـماتـها قـادرة على تـوصيل غالـباً مـا تتـعلق األغـنيـة فى أذهـان ا

راد. عنى ا ا
صاحبة توجد وصلة مـوسيقية من الكورنو تعبر عن وداع اجملـموعة التى تذهب للوإلى 

زياد.
موسيقى من األبـوا والوتريـات ثم يظهـر السينـير والنـحاس بالـتيمة األسـاسية لـلفيلم فى
مقـام النهـاوند وتكـرر مرة أخرى عنـد فتح األبواب لـوصول أشراف بنى مـازن ويليـها صولو
للنـفخ اخلشبى والنـحاسى واإليقاع (السـينير) وتتـضح فيها الـروح العسكريـة لتتناسب مع

قابلة احلجاج وسط جيشه وجنوده. الكادر الذى يقوم فيه أشراف بنى مازن 
دبرة من تكررة التى توحى باخلديعة ا زيد من التنويع واإليقاعات ا وتعاد مرة أخرى 
لك والتى تشبه مذبحة القلعة ويأمر احلاكم عند دخول احلجاج وزعماء العشائر إلى قصر ا
وجودين فى بقـطع أيديـهم وقتلـهم وصرخـات النـساء تعـبر عن حـالة الذعـر والفـزع جلمـيع ا

القصر.
موسـيقى حزينة صادمة من األوركـسترا ويتضح دور الوتـريات التى تؤدى ساللم هابطة
وت صديقه الذى أرسله والنفخ كله وخاصة النحاس والـتى تعبر عن صدمة عمر الشريف 

بدالً منه حينما عادوا بجثث زعماء العشائر بعد قتلهم. 
وتـدخل تيمـة موسيقـية حلنـية حزينـة جنائـزية من الفلـوت والكالرينـيت واألبوا فى أسلوب
مخـتلف حيث تـعبـر عن احلزن اخملـيم على قبـيلـة بنى مـازن مع مصاحـبة من الـوتريات وهى
حلنية فيها محاكاة ب اآلالت Canon ويليها اإليقاع الذى يعبر عن احلزن من أهالى البلد

والرغبة الشديدة فى االنتقام من هذا احلاكم الغادر.
بـارزة ويظـهر دور الفـيولـينة بـارزة وتشـتد ا وتـدخل التيـمة األسـاسية مـرة أخرى عـند ا
ا سـيـحـدث من خالل الـكـرومـاتيك فى آداء إيـقـاع بـتـتابع يـؤدى لـلـشـعـور بالـتـوتـر والـقـلق 

توافقة والتى تبعث على هذا الشعور. سافات الهارمونية غير ا وا
وتـيمـة أخـرى من النـفخ والـوتريـات وهى تـنويع عـلى التـيـمة األسـاسـية ويـليـهـا تيـمة من
الــفـيـولـيـنـة وتـصـاحـبـهــا اآلالت الـنـحـاسـيـة واإليـقـاع تـعـبــر عن الـروح االنـتـقـامـيـة من خالل

تتابعة الكروماتيك وال  Tempoالسريع. صاحبة الهارمونية واإليقاعات ا ا
ـلك (بـطـاح) على مـر فـخـر الـدين (دالل) ودفاع محـاولـة اعـتـداء وحترش أحـد رجـال ا
عصام عنها وتهريبها من تلك القبيلة وتدخل تيمة موسيقية سلمية صاعدة والنحاس ثم آداء
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صـاحب باآلالت النـحاسيـة آلداء الهارمـونيات واسـتخدام اإليـقاعات التى صولو الـفيوليـنة ا
ـشهـد وخـطوات اخلـيول فـى تتـابع ويقـتـله عمـر الـشريف (عـصام) ويـلـيهـا دخول تـعبـر عن ا
جملة حلنيـة من الفيولينـة تعبر عن فرحتـهم بعودة دالل إلى أمها والنـصر على الظلم وأيضاً
ربـوط فى الطـبقـة الصـوتيـة احلادة وتـعبر عن فـيهـا آداء عاطفى مـن خالل اآلداء اللـيجاتـو ا
ـوسـيــقى فى هـذا اجلـزء قـامت الـعـاطــفـة اجلـيـاشـة الــتى سـوف تـربط بـ عــصـام ودالل فـا

بالتمهيد للمشاهدين.
تدخل موسيقى من الـنحاس تعبر عن مـشهد األبواق ومعهـا تيمة موسيـقية من الوتريات
تفرقة التى تصاحب خطوات أحد اجلنود وفيها نوع من الفكاهة من ويليها بعض النغمات ا

وسيقى. خالل آداء ا
ـصاحبة الـنفخ حيـنما تعـطى دالل تميمـة لعصام موسيـقى بسيطـة خلفيـة من الفيـولينة 

لكى تنصره وحتفزه.
تـدخل مـوسيـقى الـبـدايـة ولـكن مع بـعض االضـافـات الـتى تـعـبـر عن الـتـوتـر واحلرب من
الـوتـريات والـنـفخ مـثل األبوا والـفـلـوت والنـحـاس ثم تـدخل األبواق مـرة أخـرى ويـصاحـبـها
ـتتـابع مع دخول إيـقاعات األوركسـترا وإضـافة بـعض اإليقـاعات ثم مـزيد من الـكرومـاتيك ا

بارزة. بها بعض السكتات إلضافة روح الترقب والقلق أثناء ا
تيمة أخرى إيقاعية من الوتريات والنفخ (الفلوت والبيكولو) يؤدى نغمات سريعة متقطعة

تقطع وتكراره. رح والترف فى قصر احلاكم من خالل اآلداء ا تعبر عن ا
مـوسـيقى من الـنـاى عنـد قُبـلـة عصـام لدالل وهى تـصـاحبـها الـوتـريات وتـعبـر عن الـبيـئة

شهد وتعبر عنه فى مزج هارمونى.  وسيقى تصاحب ا البدوية البسيطة وا
موسيـقى البدايـة مرة أخرى ويـظهر فـيها الـبيكولـو مع النـحاس وآداء الوتريـات بقوة مع
لثم) عصام ويستخدم الظاهرى السكتات فى اإليقاعات للمزيد اإليقاعات عند البحث عن (ا
من الـتوتـر وتتـابع اإليـقاعـات وتكـرارهـا مع الكـروماتـيك والـساللم الصـاعدة والـهـابطـة التى

توحى بالبحث عن عصام من قبل رجال احلاكم.
P آداء الكروماتيك والتريالت من الوتريات ومصاحبة بسيطة بصوت ضعيف بيانو
ـتـتابع والـهـارمونـيات من الـنفخ اخلـشـبى مع اسـتمـرار آداء الـوتريـات الـكرومـاتيـكى ا
باإلضافة للمؤثرات الصوتية الـتى استخدمها اخملرج بالنسبة للسيوف وصوت الرياح
عـركـة ورغبـة جـيش الـوالى فى أن يـقوم عـصـام بـتسـلـيم نـفسه وتـشـتد عنـد اشـتـداد ا

بارزة.  ا
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أصوات األبواق ويليها الوتريات بـنفس تيمة البداية ثم تكرر مرة أخرى الكروماتيك من
صاحب من النفخ. الوتريات ا

 التيمة التى تدخل حينما تقتل الغازية شادن احد جنود الوالى (التميم) العاشق لها من
الوتريات وآالت النفخ حينما تخدعه وتعبر عن قتلها له.

وتيفات الصغيرة. تيمة موسيقية من الوتريات والفلوت يصاحب ببعض ا
ـشـهد دالل مـوسـيـقى من الـفـلوت يـصـاحـبـها الـوتـريـات وفـيهـا الـنـاى خـلفـيـة مـوسـيقـيـة 

وعصام قبل أن يذهب للحرب.
تـيمـة مـوسيـقـيـة من موسـيـقى الـبدايـة حتـمل الكـثـيـر من التـوتـر فيـهـا الـفلـوت والـبيـكـولو
وسيـقى كما هى بـإضافة والنحـاس والوتريـات أثناء الـذهاب إلى زبـيد لالنتـقام منـه وروح ا

ارش القوى. بعض اإليقاعات والروح العسكرية ذات طابع ا
أغـنـيـة (عـاشـجـاك انـا عـاشـجـاك) والـتـيـمـة األسـاسـيـة من الـنـاى ويـصـاحـبـهـا الـوتـريات

والقانون واإليقاعات.
رح فى قصر الوالى من األوركسترا وفيها محاكاة من موسيقى تعبر عن حالة العبث وا
ال والـعطـايا وهى مـوسيـقى راقصـة يخـتلف األوركـستـرا وتعـبر عـن مشهـد عودة عـصام بـا
ـستـخدمـة والتـآلفـات الهـارمونـية األكـثر طابـعهـا عن موسـيقى الـبدايـة بالـنـسبـة لإليقـاعات ا
ـتلـقى بالـهدوء الـنفـسى لكن مع اسـتخـدام نفس الـتكـوينـات األوركسـترالـية تـوافقـاً لشـعور ا
تفرج بانها موسـيقى مختلفة تبتـعد عن الروح السائدة فى الفيلم وهذا من بحيث ال يـشعر ا
وسـيقى بالـنسـبة للـمشـهد لكـنها ال تـختـلف بالنـسبة عبـقرية فـؤاد الظـاهرى بحـيث تختـلف ا

لطبيعة وروح الفيلم حتى ال يحدث فصل للمشاهد وكأنه خرج عن موضوع الفيلم. 
ـو األفـراح يـا بـنـات احلى) مـصـحـوبـة بـالـرقص وتـعـتـمـد عـلى الـنـاى ويــلـيـهـا أغـنـيـة (د

ذهب. والوتريات واإليقاعات والكورال الذى يؤدى غناء ا
األبـواق واإليقاعـات ثم تدخل الـوتريـات والدور الـبارز لـلتيـمبـانى والبـيكـولو مع الـوتريات
ارش بقـوة وعنف النفخ النحـاسى يظهر ويتجـلى مع قفلة تامة فـى نهاية اجلملة وموسيقى ا
ـوسيقية تبعث عـلى انتهاء الدور الذى يقـوم به عصام أو كخطوة تمت بـالفعل لنجاح الدور ا

الذى يقوم به.
ـلـثم اإليـقـاعـات تـصـاحب مـشـهـد دالل وهى قـادمـة إلى قـصـر الـوالـى بـعـد أن خطـفـهـا ا
ـشـهد ثم الـوتريـات تـؤدى تيـمة فى الـطـبقـة الصـوتـية الـعالـية وتظـهر الـدفـوف والربـابة فى ا

تعددة والتعبير عن احتفاالت الغجر . زيد من آالت اإليقاع ا وا
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دينة. لثم فى غرب ا جزء من التيمة األساسية مرة أخرى عند مطاردة ا
تـدخـل تـيـمـة مـوسـيـقــيـة من الـوتـريـات والـنــفخ فـيـهـا الـكـرومــاتـيك واألبـوا والـفـلـوت
ـوسيقى تـعبر عن تصاحب الـتيمـة حيـنما تـخبر شـادن الوالى بأمـر عصام وبـخطته وا
هذا اخلـداع وتسـتمر الـتيـمة حتـى يعلم تـوفيق الـدقن (حنـظلة) من زوجـته السـابقة أن

دالل ابنتهما.
وتـدخل الـفيـوليـنة وآالت الـنفخ الـنحـاسـية واإليـقاعـات مرة أخـرى عنـد دخول عـصام إلى

ديوان الوالى وجزء منها يعاد عند وضع الوالى لدالل وعصام األغالل على ايديهما.
عـبـرة عن مـشـهـد حب عـصـام لـدالل وخوفه عـلـيـهـا ورغـبـته أن يـطلق ـوسـيـقى ا تـدخل ا

الوالى سراحها ثم تدخل اإليقاعات لتعبر عن بدء احلرب.
صـاحبـة منذ وتـكرر الـتيـمة األسـاسية مـرة أخرى وتـبدأ بـالسيـنيـر فهى الـتيمـة ا
ارش بدايـة الفـيلم والـتى تـعتـمد عـلى النـحاس واإليـقـاع وموسـيقى لـلحـرب تشـبه ا
ـوسـيــقى األسـاسـيــة مـرة أخـرى مع وجــود الـكـرومــاتـيك الـذى يــعـبـر عـن الـتـوتـر وا

والترقب. 
بارزة بالتبـادل ب اآلالت ووجود الكروماتيك  ظـهور موتيفات قصـيرة تعبر عن مشـهد ا
من الوتـريات ويـليـه تيـمة صـغيـرة استـكاتـو متـقطع مع وجـود السـكتـات الصـغيـرة والساللم

الصاعدة والتآلفات الهارمونية القوية واستخدامات القوس بالنسبة لآلالت الوترية.
إعـادة الــتـيـمـة مع بــعض الـتـنـويع مــثل الـتـريالت فى بــعض آالت الـنـفخ مــثل الـفـلـوت ثم
ـصـاحـبـة الهـارمـونـيـة والتى تـعـتـمـد على ؤلـف على ا تـصـاعد سـلـمى كـرومـاتيك ويـعـتـمـد ا
التـآلفـات التى تسـاعد على الـشعـور بالقـلق والتوتـر مثل الثـانيـة والسابـعة وغيـرها ومازالت
احلـرب مسـتمـرة وتسـتـمر الـتيـمة األسـاسيـة والتى تـتألـق فيـها آالت الـنفخ الـنحـاسيـة والتى

تعبر عن الروح القتالية.
وسـيقيـة التى بدأ يقـوم عصام بـقتل الوالى واحلـفاظ عـلى دالل وتصاحـبه نفس الـتيمـة ا

بها الفيلم فؤاد الظاهرى والتى تعبر أيضاً عن النهاية.
ؤثرات الصوتية : ؤثرات الصوتية : : ا ثالثاثالثاً : ا

ؤثـرات الصـوتيـة مـثل أصوات احلـيوانـات وصهـيل اخليـول وصراخ ويـستـخدم اخملـرج ا
ــبــارزات وأصـوات الــريـاح الــنـســاء عــنـد قــطع أيــادى الــرجـال وأصــوات الــسـيــوف عــنـد ا
ـا أضفـى روح الطـبـيعـة الـغجـريـة والـبدويـة والـصحـراويـة على والـعـواصف فى الـصحـراء 

شاهد على تقريبه من ذلك العصر الذى سلف. الفيلم كما ساعد ا
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اخلالصة :اخلالصة :
نرى أن مـوسيقى هـذا الفيـلم ناجحـة جداً بالـتيمـة اللحـنية الـبارزة منذ تـتر الفـيلم وحتى
وسيقى كما ساعد ذلك النهاية والتى تعمل على إضفاء الروح الغجرية والبدوية من خالل ا
زيـد من التـوتر ـؤلف لـلتـنافـرات الهـارمونـية والـكرومـاتيك الـذى يضـفى ا أيضـاً استـخدام ا
ـوسيقى أيـضاً استـخدامه اجلـلى لآلالت النـحاسـية واآلالت اإليقـاعية والقـلق والريبـة على ا
ـوسـيقى ـوسـيقـيـة وكـانت ا مـنـذ الـبـدايـة واآلداء الذى يـتـسم بـالـقـوة وإبراز كـل النـغـمـات ا
بارزة كل ذلك ارش العسكـرى الذى يعبر عن احلـرب والقتال وروح ا أحـياناً تتسم بـطابع ا
ـوسـيـقى ـزج بـ ا ـشـاهـد والــلـقـطـات بـالـتــوازى وا ــشـاهـد عـلى الـتــواصل بـ ا سـاعـد ا
وسـيقى بالتـمهيد واإلسـتعداد الـنفسى للـمشاهـد بالتعـبير عن بعض والصورة كمـا قامت ا
اللـقطات مـثل العالقة العـاطفية الـتى جتمع ب دالل وعـصام أيضاً مـشاهد الغـدر واخليانة
وكل هذا يرجع لتمكن الظاهرى كمؤلف موسيقى من أدواته التعبيرية وسيطرته احملكمة فى
ا ينتج عنه موسيقى وضوع الفيلم وتأثره بالقصة وتفاعله معها  التأليف وأيضاً اقتناعه 

رائعة بهذا الشكل. 
 ويـقـول شـاه عـن هذا الـفـيـلم أنه ال يـحـتـسـبه فى قـائمـة أعـمـاله حـيث كـانت الـشـركة
ـونتاج ظـللت اثـنى عشـر يومـاً متـواصالً دون أن أنام حتى نـتجـة تتـعجل كل شىءوأثـناء ا ا
ـا دعاهم السـتدعـاء اخملرج نـيازى مـصطفى أنتهـى منه ولكـنى مرضت مـن شدة اإلرهاق 
شـاهد وقامـوا بتصويـر أغنيـة لذا فأنا ال الستكمـاله وعلمت فـيما بـعد أنهم أضافـوا بعض ا

أدرجه ضمن قائمة أعمالى.
يناء"عام ١٩٥٥  يناء"عام ١٩٥٥ فيلم "صراع فى ا فيلم "صراع فى ا

بطولـة : عمر الشـريف - فاتن حمـامة - أحمد رمـزى - حس ريـاض - توفيق الدقن-
فردوس محمد

سـيـناريـو : يـوسف شـاهـ - مـحـمـد رفعـت (عن قـصة لـيـوسف شـاهـ ومـحـمـد رفعت
وليتى فايد) 

 حوار : السيد بـدير - تصوير : أحمد خورشيد - مـونتاج : كمال أبو العال - موسيقى
الفيلم : فؤاد الظاهرى

ـيـناء فـيـما بـيـنهم لـلـعمل حلـساب هـو فيـلم اجـتمـاعى يـتنـاول فـكرة الـصراع بـ عـمال ا
الشركة وأيضاً تتضح فكرة الصراع الطبقى فيما ب طبقة العمال البسيطة وطبقة االغنياء
صاحـبة الـنـفوذ وهـو الصـراع الذى تـناولـه يوسف شـاه فى أكـثر من فـيـلم أيضـاً قضـية
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ـتـعـة من الـثـرى ألنـثى بـسـيـطـة وبـعـدها يـخـفى الـزواج ويـتـزوج من أخـرى فى نـفس زواج ا
ـستـوى ويـنتـج عنه خالفـات طـبـقيـة بـ األخـوة وفيـهـا يتـضح اسـتـهتـار األب وعـدم حتـمله ا

للمسئولية.
ديـنة ـيـناء اإلسـكنـدرية الـذى تعـلق به اخملـرج نظـراً الرتبـاطه بهـذه ا يبـدأ الفـيلم 
اجلـميلة مسـقط رأسه ويعود عمر الـشريف (رجب) من رحلة عمل فـى البحر على م
سـفينـة ويفرح اجلمـيع لعودته ويـستقـبلونه بـحفاوة وخاصـة أمه فردوس محـمد وتبدأ
شاهـد فى التعبير عن العالقـة العاطفية ومشاعر احلب بـ رجب وابنة خالته حميدة ا
(فاتـن حـمامـة) والـتى جتـمـعـهـمـا قـصـة حب مـنـذ الـصـغـر كـمـا  عـزل عـزت (توفـيق
دوح (أحمـد رمزى) بدالً منه وبالتالى بدأ الدقن) من مـنصبه كمدير للشـركة وتعي 
ـدوح وكـان الـضـحـية الـصـراع عـلى الـوظـيـفـة من خالل األحـداث وانـتـقـام عـزت من 
رجب بـعـد قـدومه من رحـلته فـى البـحـر حـيث يـعلـم اجلمـيع بـحب رجب حلـمـيـدة ومدى
غـيـرته عـلـيـهـا لـذا أحـدث عـزت وقيـعـة بـيـنـهـمـا عـنـدمـا أبـلغ رجب بـوجـود مـقابـالت ب
دوح وحميـدة فى الالنش كما استطاع أيضاً إبالغ الـعمال بأن رجب ومجموعة من
الـعــمـال سـوف يـعـمـلـون مع الــشـركـة وذلك حـتى يـحـدث صــراع بـ الـعـمـال بـعـضـهم
ـصـاحلـهم دائــمـاً ويـحـبـونه الــبـعض ويـؤدى إلى كـراهــيـتـهم لـرجـب الـذى كـان يـعـمـل 
ـدوح إلى رجب ويصـارحه بـحبه احـمـيدة ويـطـلب منه الـزواج مـنهـا ويـنشب ويـتـوجه 

خالف شديد بينهما.
كــمـا قـام عــزت بـتـحـريـض أحـد الـعـمــال لـقـتل كــبـيـر الــعـمـال ورئـيــسـهم وهـو عم
ـدوح وتلـفق إلـيه الـتهـمـة ويحـاول جمـيع عـمال إسمـاعـيل ويسـتـطيـعـوا أن يتـهـموا 
يـناء البحث عنه فى البحر لـقتله وأيضاً يبحث عـنه رجب لقتله من شدة غيرته على ا

حبيبتــه حميدة 
ـدوح (حسـ رياض) وتـطلب مـنه أن يدافع عن أبـنائه ولـكن تتـوجه أم رجب إلى والد 
وبـالـفـعل يـعــتـرف األب لـرجب بـأبـوته ولــكن رجب يـرفض ذلك االعـتــراف وبـعـد أن تـشـتـعل
يـنـاء له فـيـدافع عنه ـدوح أثـنـاء محـاصـرة عـمـال ا النـيـران فى الالنش الـذى يـحـتمى فـيه 
سـتشـفى وتـركب معـه حمـيدة فـيـقرر رجب الـسـفر مـرة أخرى ـدوح إلى ا ويـنقـذه ويـنتـقل 
لظـنه ان حـميـدة تريـده ولكـن عنـد حلظـة اقالع السـفـينـة يسـمع رجب صـوت حمـيدة تـناديه
ـشاعر احلب وينـتهى الفيلم وتعتـرف له بحبهـا فيرمى نفـسه فى البحر وهى كـذلك ويتقابال 

نهاية سعيدة بهذا اللقاء. 
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جماليات موسيقى الفيلم :جماليات موسيقى الفيلم :
أوالأوالً : موسيقى التتر : : موسيقى التتر :

يبـدأ بأفـان تـتر الـفيـلم بصـوت زمـارة السـفيـنة وصـوت أمـواج البـحر وصـوت رجب وهو
مشـتـاق للـعودة إلى أهـله وينـادى عـلى إسكـندريـة بأسـلوب يـعـبر عن مـدى الشـوق إليـها ثم
وسـيـقى أوركسـتـراليـة جـميـلـة لفـؤاد الظـاهـرى حتمل ـوسـيقى أثـنـاء مقـدمـة الفـيـلم  تـبدأ ا
الـكثـير من الـبهـجة والـفرحـة والتى تـعبـر عن فـرحة أهل الـبلـد بعـودة أحمـد وفرحـته بالـعودة
فـارقـة من خالل تلك وسـيـقى التـعـبيـر عن الـبُعـد وا إلـيـهم بعـد االغتـراب حـيث استـطـاعت ا
ؤلف عن مشاعـر احلب حيث يستخـدم الكثير من اآلالت لـلتعبير عن األحلان وأيضاً يعـبر ا
ـشاعـر من خالل األوركـستـرا كله وتـكـوينـاته حـيث يبـدأ اللـحن بـدخول آالت الـنفخ مع تـلك ا
الـوتريـات بلـحن صاعـد بقـوة فى مقام الـعجم (مـاجيـر) وتؤدى آالت الـنفخ بـأسلـوب التـرعيد
  Trillبشكل مـتكرر مع الـكثـرة من اآلالت اإليقاعـية مثل الـتيـمبانى والـسيمـبال واألجراس

خالل تلك اجلـمـلـة اللـحـنيـة والـتى تضـفى الـكـثيـر من الـبهـجـة عـلى روح العـمل وآالت الـنفخ
الــنـحـاسـيـة مـثل الـكـورنـو والـتـرومـبـيت والـتـرمـبـون حـيث تـتـداخل جـمـيع اآلالت فى مـقـدمـة
أوركـسترالية مفعمـة باحليوية فى أسلوب الكتـابة الكنترابنطـية والتى تعطى إحساس بوجود
ؤلف تزج يتـفاعلوا معاً فى إيجاد لغة موسيـقية جمالية تعبر عن إحساس ا أكثر من حلن 

وسيقى التى تعبر عن اجلو العام للفيلم. ا يريد إبرازه من خالل تلك ا
شاهد الدرامية : شاهد الدرامية : : موسيقى ا ثانياثانياً : موسيقى ا

وسيقى بنفس شهد نزول أحـمد من السفينة وهو عائد إلى زويه وتدخل ا ويبدأ الفيلم 
حلن موسيقى التتر مع بعض التنويع فى اللحن األساسى.

ـدة ثالث سـنــوات وتـصـاحـبه مــوسـيـقى من مــشـهـد لــقـاء رجب بـوالـدتـه بـعـد االغـتــراب 
الـوتريات تنويع على الـتيمة األساسية وتـؤدى الفيولينة الـلحن األساسى وبدخول آالت النفخ

صاحبة األوركسترا. يبرز صولو الفلوت 
تؤدى الطـبلة عزف منفرد يعـبر عن مشهد فرحة أهل البـلد بعودة رجب واحتفالهم به فى
ـتـبادلـة بـ رجب وحمـيدة وسـيـقى مع الصـورة خـاصة مع الـنـظرات ا الالنش وتتـنـاسب ا
صريـة مختصرة فى آلة الطبلة والـتى تعبر عن عاطفة مشتـركة بينهما كما تـعبر عن البيئة ا
الـشـرقيـة الـطابـع ويغـار رجب عـلى حمـيـدة حيـنـما يـرفض رقـصهـا فى هـذا االحتـفـال أمام
ـيـنـاء ويـعنـفـهـا ثم يـذهب وراءها ويـحـاول إرضـائـها فـى مشـهـد يـجـمع بيـنـهـمـا فقط عـمال ا
ـشـهـد وكأن أهـله شـهـد هى مـيـنـاء اإلسـكـنـدريـة وتـظل الـطـبلـة مـصـاحـبـة لـهـذا ا وخـلـفـيـة ا
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يحتفلون حـتى ولو غاب عنهم مع حـميدة فالفرحـة بعودته تخيم على اجلـميع وفى نهاية هذا
ـصاحـبـة األوركسـتـرا الوتـرى فى جـملـة حلـنيـة جـديدة تـبدأ ـشهـد يـدخل صولـو فـيولـيـنة  ا
بـصـوت خافت Piano فى الـطـبقـة الـعـالـية ومع آداء الـفـيـولـينـة فـيـبـراتو Vibrato يـؤثر فى
عـبر عن أحاسـيسه احلـقيقـية واشـتياقه ـتفرج وخـاصة إنـها تبـدأ مع كالم رجب ا مشـاعر ا

حلميدة.
ــدوح يـصـاحــبه مـوســيـقى من الــكالريـنـيت مــشـهـد نــقل إدارة الـشـركــة من عـزت إلى 
والبـيانو وهى موسـيقى خفـيفة ذات طابع غـربى وأعتقـد أنه رغبة من اخملرج لـوضوح الفرق
ـشهـد الـذى تمـثله الـطبـقى بـ طبـقـة العـمـال حيـنمـا احـتفـلت بـعودة رجب بـالـطبـلة وهـذا ا
شهد سواء فى اآلالت أو وسيقى كلـيةً فى ا الطبقة األرستـقراطية الغـنية واختالف طبيـعة ا
وسيقى ذات الـطابع الغربى بالـطبقة األكثر صاحـبة وللتعـبير عن ا وسيقى ا حتى نوعيـة ا

. ثراءاً
ـنـزل فـهى تـقـترب من صـاحـبـة لـعـودة رجب مع حـميـدة وأمه إلى ا ـوسـيـقـيـة ا اجلـمـلة ا
مـوسـيــقى الـبـدايـة مـع بـعض الـتـغــيـيـرات واسـتـخــدام أسـلـوب احملـاكـاة Canon فى بـعض
صاحبـة من آالت النفخ اخلشبى مثل الفلوت والـكالرينيت حيث يتكرر نفس اللحن األجزاء ا
ـوتـيفـة بـ تـلك اآلالت بـشكـل متـتـابع بـنـفس اإليقـاع والـنـغـمات كـمـا تـؤدى آالت الـنفخ أو ا
الـتريـلالت (الـترعـيـد) بشـكل واضح وأيـضـاً وجود الـنـحاس مع اسـتـخدام الـنـبر فى اآلالت
وسـيقى وفى الـصورة وفرحـة رجب بدخوله الوتريـة اجلملـة تتـسم بالفـرح الذى يـتضح فى ا

منزله بعد فترة غياب.
ـينـاء (طرف عـزت) مع رجب وهم يـتهـكمـوا على تدخل تـيـمة مـوسيـقيـة عنـد لـقاء عـمال ا
رجب لـرغبـته فى الـعمـل واللـحن آلالت الـنفخ اخلـشـبى والنـحـاسى ويتـضح فـيهـا الـترومـبيت
وترعـيد الكـالرينيت وصـولو البـيكـولو والوتـريات مـصاحبـة للـنفخ بآداء الـنبر  Pizzicatoمع
تصلة فى الباص واجلملة فيها إحساس بالتشويق وكأنه سوف يحدث آداء بعض النغمات ا

شىء ما وأيضاً التحدى من رجب لهؤالء العمال. 
ـعبـرة عن الغدر ـوسيقى ا ـدوح ورجب تدخل ا لـقاء رجب بـعزت وأحداث الـوقيـعة ب 
ولو  Tremoloوأيضاً وجود باستخـدام الترومبيت مع الوتريات بـأسلوب آداء الوتريات تر
الضغط Accent عـلى بعض النـغمـات ويليـها التـرعيد من الـكالرينيت والـصولو اجلـميل آللة
الـفـلـوت وتـكـراره أكـثـر من مـرة مـع مصـاحـبـة الـوتـريـات والـتـضـاد بـ اآلالت احلـادة مـثل
الـفيـولـيـنـة والـفلـوت مع اآلالت ذات الـصـوت الـرخـيم مثـل الكالريـنـيت والـتـشـيـللـو فـهـو بـهذا
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عـنى وتـقويـته كـما يـضفى الـتـضاد يـعـمل على زيـادة الـتأثـير بـالـلقـطـة السـينـمـائيـة وإبـراز ا
إحـسـاساً جـمالـيـاً ومعـبـراً عن مشـاعـر رجب وما أصـابـها من مـفـاجأة وصـدمـة وغيـرة على
ـا تـفعـله وتصـاعد حمـيدة وبـالـتالى تـمتـزج مـشاعـر متـناقـضـة من حيث حـبه لـها وضـيقه 
عـبرة عن الـشجن والغـنائـية فى بعض الـطبـقات الصـوتية وفى الـلحن وإبراز آلـة الفيـوليـنة ا
أسـلـوب اآلداء مع وجود zoom in عـلى وجه رجب مـعـبـر عن مـدى حـيرتـه وصدمـته وكـيف
ـوسـيقى والـصورة نـشعـر بـانتـقام قـادم على يـد رجب وتـستـكمل الـتيـمة يـنتـقم فمن خالل ا
بـجـزء من مـوسيـقى الـبدايـة فـهى الـلحن األسـاسى الـذى يشـتـرك ويـعبـر عن مـجمل الـقـصـة
شـهـــد ومـدى ما ؤلف يـرجع حلـسب إحـسـاسـه بـا ولـكن احلـذف واإلضـافة الـذى يـتـبعـــه ا
يـريد التعبير عنه من خالل مـوسيقاه ونهاية اجلملـة بآلة التشيللـو عند لقطة حميدة وهى فى
وسيـقى انتهت الالنش تـعبر عن مـشاعر األسى والـصدمة إنـها بسـبب حميـدة لذا أرى أن ا

شاهد أن مشاعر األسى لدى رجب بسبب حميدة. شهد لتربط فى ذهن ا عند هذا ا
دوح يصـاحبها موسـيقى من البيانو والـفيولينة وهى ذات قـامة فى فيلال أهل  احلفلة ا
وسـيـقى الـتى تـتـسم بـالـطابع أو الـطابـع الغـربى والـتى تـمـيـز الـطبـقـة االرسـتـقـراطـية عـن ا

األحلان الشرقية للعامة.
وسيقى قوى من موسيقى البداية أو دوح فطابع ا عند مواجهة رجب وعزت عند فيلال 
الـتيمـة األساسيـة للفـيلم من الفـيوليـنة والتـشيلـلو بالـتناوب بـينهـما وهى جمـلة مؤثـرة بآدائها

مثل الكبير عمر الشريف. بقوة مع تعبيرات ا
ـشدات الكالمية بـينه وب العـمال ويصاحـبها نفس الـتكوينـات اآللية عند رجب وبعض ا
تكرار نـفس مشاعـر الغدر الـتى تعرض لـها رجب وكإنـها استـكمال لـلمشهـد بنفس اآلالت :
الكالريـنـيت والفـلوت مع الـفـيولـينـة والتـشـيلـلو مع اسـتـخدام آلـة التـرومبـيت بـكاتـمة الـصوت
(السـوردينا) ثم يـدخل جزء من التـيمة األساسـية من الفـيولينـة وهو اجلزء الـرومانسى الذى
دوح وحميدة شهد إلى لقاء  ـوسيقى إلى أن ينتقل ا يعبر عن عالقة رجب بحميدة وتظل ا
شـهدين والـعالقة بـينـهما وسـيقى بـارتبـاط ا فى الالنش لـيصل إلـينـا اإلحسـاس من خالل ا

(تأثر رجب وتصرف حميدة التلقائى).
ـدوح لـهـا ورغـبـتهـا فى حتـقـيق تـلك األمـنـيـة بـإرتداء حيـنـمـا تـرى حـمـيدة هـديـة 
فسـتان الزفاف فتـصاحبهـا موسيقى هادئـة رقيقة من الفـلوت ثم الفيـولينة والتـشيللو
وتعـبر عن مـشـاعر حـميـدة وخاصـة بـارتبـاطهـا بالـصورة وآداء فـاتن حـمامـة فى تلك

اللقطة.
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دوح رجب يتربص لرؤية حميدة وهو فى شدة األسى والغيرة والرغبة فى اإلنتقام من 
ـشهد فـيهـا محاكـاة ب الـفيـولينـة والتـشيلـلو فى جـملـة حلنيـة جمـالية من وسـيقى لـهذا ا وا
ـدوح فى ـشـهـد حلــمـيـدة و إمـتــزاج صـوت اآللـتـ مع الــلـحن وأسـلــوب اآلداء ثم يـنـتـقـل ا
الالنـش وموسـيقى الـفيـوليـنة والـتشـيلـلو تـعبـر عن وجود مـشهـد ب األنـثى وتمـثله الـفيـوليـنة
ـثـله الـتـشـيـللـو ثم دخـول الـفـلـوت ويـليه الـكالريـنـيت مع األوركـسـتـرا فى مـعـاجلة والـرجل و
فارقـة ب مشـاعر احلب والكراهـية بسـبب التصرف وسـيقى تعـبر عن ا هـارمونيـة رائعة وا

وهذا التضاد يعطى مفارقة جمالية.
دوح لـرجب أنه سـوف يتـزوج من حمـيدة ولـو فى الـوتريـات عنـد تصـريح  دخـول التـر
وسـيـقى سبـبـاً فى زيادة يـعـبر عن الـتـوتر والـقـلق واالرتـياب والـصـدمة لـرجب حـيث كانـت ا

شهد. عنصر اإلثارة واإلنتباه فى ا
دوح ورجب. جزء من التيمة األساسية بعد اخلالف ب 

وسيقى تـبدأ بالتـشيللو شهـد ب رجب ووالدته العتـراضه على الفقـر وا تيـمة مصاحـبة 
ويـصاحبها موتيـفات من الفلوت ثم الكالرينـيت واألوركسترا ولكن تلك التـيمة غير مؤثرة فى
شـهـد لذا كـان من األفـضل وجود مـوسيـقى تـتسم بـاحلزن أو األسـى قد تـكون أكـثر هـذا ا
ؤلف وضع موسيقى مختلفة لكنها غير موفقة نسبياً.  ا أراد ا شهد ولكن ر تعبيراً عن ا

رتبطة بوجود رجب مع العمال تتكرر عند لقاء رجب مع العمال.   وسيقية ا التيمة ا
دوح فى دوح تتكرر حتى عند لقاء حميدة و وسيقى ذات الطابع الغربى عند فيلال  ا
ـكان ـوسـيـقى هنـا فى هـذا اجلـزء ترتـبط بـا مـنـزله وهى حتزره من رغـبـة رجب فى قـتـله فا
ـشـهد فـهى كـالـلحن الـدال وهـو األسلـوب الـذى تمـيـز به فاجـنـر فى أوبراته ولـيس بـطبـيـعة ا

كان أوشخص لتدل عليه. وسيقى  حيث ترتبط ا
 .Stcatoتقطع لهى الليلى بأسلوب اآلداء ا جملة موسيقية بسيطة فى مشهد ا

دوح عـن رجب الذى ـدوح بـابـتـعـاد  ـشهـد طـلب أم رجب ألبـو  مـوسـيـقى مـصـاحـبـة 
ـتزج ـوسـيـقى فـيهـا طـابع  ـدة ٢٥ عـامـاً فا تذكـره بـأنه ابـنه وإنـهمـا أخـفـيا هـذه احلـقـيـقة 
بـاحلـزن والــتـهـديـد مـن األوركـسـتـرا يـتــضح فـيـهـا الــتـشـيـلــلـو والـكـورنــو بـجـانب بـاقى آالت

األوركسترا.
ـدوح يـبـحـث عن عم إسـمـاعـيل رئـيـس الـعـمـال وأحـد الـعـمـال يــقـوم بـقـتـله أثـنـاء أدائه
شـهـد موسـيـقى تـتكـرر بـالتـرومـبـيت واألوركسـتـرا مع وجود لفـريـضة الـصالة وتـصـاحب ا
الـفلـوت والكالريـنيت وهى تـعبر عن الـقلق والـتوتـر وليـست القتـل كأن البد أن تـكون مـختـلفة
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ا شـاهـد عـلى درايـة  ـبـالـغـة ألن ا ـا أراد اخملـرج عدم ا خـاصـةً فى حلـظـة القـتل ولـكن ر
. سوف يحدث ألن التحريض كان علنياً

دوح بعد رؤية عم إسماعيل بعد القتل وهى وسيقية عند إنطالق  وتتكرر نفس التيمة ا
شهد. تتناسب مع هذا ا

شهد عودة رجب إلى منزله. الفلوت والكالرينيت يشتركا فى آداء مصاحبة 
ـوسيقيـة من الوتريات ويـليها دخـول النفخ اخلشبى صاحبة ا وصول رجب إلى منـزله وا
ثم النفخ النحاسى بأسلوب آداء من الوتريات مربوط Legato وعريض أى بآداء كل القوس
سـاحـة الصـوتـية من الكـعب مع الـفـيبـراتـو فيـوحى بـالـشجن أو زيـادة الـتأثـر وخـاصـة فى ا

. نخفضة والتى تعطى طابعاً درامياً ا
التيمة اللحنية عند حترش رجب بحميدة موفقة جداً بدخول الوتريات بقوة وهى جملة يتضح
فيها أسلوب الظاهرى الشرقى والبراق وتمكنه من الكتابة لألوركسترا وللوتريات وأيضاً حرفية

شهد. وسيقى وتفاعلت مع ا صاحبة لألفالم حيث عبرت ا الكتابة للموسيقى ا
ـمـدوح تـصـاحب بـتـيـمـة موسـيـقـيـة من مـشـهـد انـفـعـال رجب بـسـبـب ظنـه بـحب حـمـيـدة 
الـوتـريات (الـفـيولـيـنة والـتـشيـلـلو) والـلـتـان لهـمـا طابع غـنـائى درامى ثم يـفتـعل حلـظة رقص
وتـدخل موسـيـقى من الـنفخ اخلـشـبى والـترومـبـيت والـوتريـات تـعـبر عن تـلك الـلـحظـة بـشكل
ـشـهد ـوسـيـقى فـهى تعـبـر عن مـخـرج فنـان واعى ويـسـتكـمل ا رائع أيضـاً حلـظـة دخول ا
بـاألوركسـترا كـكل ويتـضح اسـتخـدام التـيمـبانى وآالت اإليـقاع بـشـكل مسـيطـر على الـتيـمة

تفرج. ويؤثر على إحساس ا
وسـيقـى التى تـصاحب مـشهـد محـاولة رجب لـقـتل حمـيدة فـهى تبـدأ خافـتة وتـتصـاعد ا
ا سوف يـحدث فهى تشعـر اجلمهور بكارثـة وهى تعبر بشدة عن وفيها توتـر وقلق وتشويق 
الـلقطة الـسينمـائية باسـتخدام آالت النـفخ النحاسى واإليـقاع ونرى إنهـا جملة مـوفقة حيث
ـدوح ثم ـوسـيـقى مــعـاً إلى ذروتـهــا فى الـعـراك والـضــرب بـ رجب و تـصل األحــداث وا
ـوسـيقى تـصل إلى قدر كـبيـر جداً من دوح وا تدخـل والدة رجب وطـلبـها أن يـذهب لوالـد 
زج ب موسيقى شاهد الذى استطـاع فؤاد الظاهرى التعبير عنها وأن  النجاح فى تلك ا
ـوسـيـقى إلى ـشـاهـد حـيث تـصل ا الـبـدايـة مع إضـافـات تـعـمـل عـلى بث روح مـؤثـرة لـدى ا
وسـيقى فعـلينا أن الذروة مـع بلوغ ذروة موضـوع الفيـلم وإذا أردنا أن نشعـر بأهمـية تلك ا
شهـد بدونهـا فهى تعـمل على التـأثير من خالل األذن بـجانب العـ وبالتـالى يتذوق نتخـيل ا

الشخص ويشعر بالعمل الفنى من خالل أكثر من حاسة.
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دوح لقتله بدخول موسيقى من الفيولينة تؤدى اللحن بالترعيد مشهد بحث العمال عن 
مـع دخـول الـكـورنـو الـدرامـيـة الـقـويـة ثم الـوتـريـات ومـعـهـا الـنـفخ خـاصـة اآلالت الـنـحـاسـيـة
واإليقاع ويلـيها تيـمة موسيـقية جمـيلة من الفـلوت واألوركستـرا بالتنـاوب مع الفيولـينة وكان

. وسيقى الذى هو وسيلة للجذب يعمل على زيادة الكادر تألقاً تألق ا
دوح وموسـيقى تشـعر بالـقلق والـريبة أمـام العمـال بنفس اآلالت مشـهد لقـاء العمـال بوالـد 
ـساحة الصـوتية احلادة فاجأة مـن الفيولـينة فى ا ولـكن مع إضافة جـزء فى النهايـة يبعث عـلى ا
ـدوح أنه والـده هو اآلخر ويـلعب ـصاحـبة األوركـستـراليـة حيـنمـا يبلـغه والد  مع التـيمـبانى وا
اإليقـاع دورًا مهـمًا فى اإلحـساس بـالقـلق.يدخل األوركـستـرا بلـحن يشبـه حلن البـداية مع دخول
صاحبـة األوركسترا وتؤدى األوركـسترا الترعـيد بكثرة فلوت منـفرد ذو صوت براق رومانـسى 

فى هذا اجلزء كما تلعب الفيولينة دور هام فى موسيقى هذا الفيلم.
ـؤلف تـكـويـنـات لآلالت ـمـدوح لقـتـله ويـسـتـخدم ا ـراكب  مـوسـيـقى فى مـشهـد مالحـقـة ا
تـزج ب الشـرقية ـؤلف الذى  تساعـد على توصـيل اإلحساس لـلمشـاهد إضافـة ألسلوب ا

فى اإلحساس وأسلوب الكتابة الغربية.
دوح مع إضافة تتابع مـوسيقى البداية تـتكرر فى مشهد طـلب أبوه منه أن ينقذ أخـوه 

هابط من الوتريات.
حلـن موسيـقى مخـتلف يـبدأ بـالكالريـنيت الـغنـائيـة الدافـئة ثم الـترومـبيت الـقوى الدرامى

والفلوت الرومانسى البراق مع الوتريات حيث تعزف الفيولينة التيمة األساسية.
ـوسيقى وتـتألق فيه ـدوح ثم طابع مخـتلف من ا جمـلة موسـيقيـة بوليـفونـية بعـد إنقاذ 

الفيولينة النشيطة الرومانسية.
ـدوح ووالدته مع حـميـدة فى اإلسـعاف وفـيهـا األوركسـتـرا مع إبراز الـفيـوليـنة مـشـهد 

واألبوا والتى تعطى شيئا من الترقب.
التيـمة األساسيـة تتكرر حيـنما يطـلب والدهما أن تلـحق حميدة بـرجب مع بعض التنويع

صاحبة هارمونية من آالت النفخ. فى اللحن 
وسـيقى تصـاحب نداء حـميـدة على رجب لكى يـعود واألوركـستـرا تعبـر عن هذا الـلقاء ا

بإعادة التيمة األساسية للفيلم.
ؤثرات الصوتية : ؤثرات الصوتية : : ا ثالثاثالثاً : ا

ـعبرة ؤثـرات الصـوتية بـدور مهم مـنذ بدايـة الفـيلم حيث كـانت زمارة الـسفيـنة ا تـقوم ا
دة طويلة. عن جو اإلسكندرية ومدى اشتياق رجب لعودته بعد اإلغتراب 
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ـراكب وأمــواج الـبــحـر ومــوتـور الالنش ــؤثـرات فى أصــوات الـســفن وا كــمـا ظــهـرت ا
وأصوات الرياح والعراك فى أكثر من مشهد داخل أحداث الفيلم. 

اخلالصة :اخلالصة :
ـوسـيـقى عـن الكـثـيـر من جنح فـؤاد الـظـاهـرى فى مـوسـيـقى هـذا الـفـيـلم حـيث عـبـرت ا
ـا أضفى بُـعداً جـمـاليـاً عـلى الفـيلم ـشاهـد الـدراميـة بـبراعـة وتنـاسق وتـألق مع الكـادر  ا
تـميـزة ساعـد على تـوصيل رؤيـة اخملرج من خالل أيـضـاً تكـوينـاته اآلليـة وأسلـوب الكـتابـة ا

وسيقى والصورة. التآزر ب ا
فيلم "باب احلديد"عام ١٩٥٨ فيلم "باب احلديد"عام ١٩٥٨ 

بطولة : هند رستم - فريد شوقى - يوسف شاه - حمدى غيث - حسن البارودى
القصة والسيناريو : عبد احلى أديب - احلوار : محمد أبو يوسف 

تصوير : الفيزى اورفانيللى - مونتاج : كمال أبو العال 
إنتاج وتوزيع : جبرائيل تلحمى

ساعد : محمد أبو يوسف - مساعد ثان : مصطفى جمال الدين اخملرج ا
موسيقى الفيلم : فؤاد الظاهرى

ـصـرى بـكل فـئـاته وطوائـفه من هـو فـيلم اجـتـمـاعى واقـعى يـعـبـر عن حـياة اجملـتـمع ا
ــاذج من أفـراد اجملـتـمع داخل مــحـطـة الـسـكــة احلـديـد ويـسـلط خالل تــعـامالت بـعض 
الـضـوء على بـعض الـشخـصـيات احملـوريـة فى الفـيـلم من خالل بائـع اجلرائـد األعرج ذى
ـعاق ) وبالـتالى يوضح اخملـرج الصـراع النفـسى لدى ا العاهـة قنـاوى (يوسف شاهـ
ـعـاق مـن إحـسـاس طـبـيــعى كـأى إنـسـان ذوى اإلحــتـيـاجـات اخلــاصـة ومـا يـفــقـده هـذا ا
بـإشباع غـرائزه ونظـرة اجملتمع الدونـية له بالـسخريـة واالنتقـاص من قدرته أيضـاً بائعة
ـياه الـغازيـة هنـومة (هنـد رستم) والـشيـال أبو سـريع (فريـد شوقى) والـعالقة الـعاطـفية ا
بـينهما وهذا الـفيلم يعبر عن شـريحة من اجملتمع التى تـعيش داخل باب احلديد وتقضى
شاعر وحتول العاطفة اإلنسانية من كان أيضاً قضية التضاد فى ا حياتها داخل هذا ا
احلب إلى الـقتل فهى مـفارقة فى فـلسفة الـشخصـية فهو إنـسان ذو شخـصية مركـبة غاية

فى العمق والتعقيد.
وقـبل بدايـة الـتتـر مدبـولى يـتحـدث عن بدايـة عالقـته بقـنـاوى بطل الـفيـلم وهـو فى محـطة
مصر التى بها قطار قادم وقطار راحل كل دقيقة ووجد مدبولى شخصًا نائمًا على األرض
واكـتشف أنه أعـرج فقـام بتسـريحه مع من يـبيـعون اجلـرائد حلـسابه ووجـد له مكـانًا صـغير
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يـعـيش فـيه داخل احملـطة وحـيـنـما زاره ذات مـرة اكـتـشف الـصور اجلـنـسـية الـتى وضـعـها
بشكل يعبر عن احلرمان فهو غير سوى.

فمحور الفيـلم حول قناوى ذى العـاهة بائع اجلرائد الفـقير جداُ والضعـيف نفسياً وملىء
باإلحباطـات والعُقد النـفسية والذى يـقع فى حب هنومة ويريـد الزواج منها ولـكنها حتب أبو
سريع الـشيال وسـوف تتـزوجه ومن هنا تـبدأ مـأساة قنـاوى احملروم نـفسيـاً وجسـدياً ويرى
رغبـته فى هنـومـة هى التى سـتشـبع تـلك الرغـبة ويـوجد بـعض األحـداث الثـانويـة فى الفـيلم
مثل الفتاة التى تـتحدث حلبيبها تليفونيـاً لكى تراه قبل سفره أيضاً السيدة التى خافت من
نـظرات قناوى لها وتـخبر زوجها ويقـوم باإلعتداء على قناوى بـالضرب ثم يخفى وجه زوجته
الـتى هى الـسـبب فى اخلالف لـتـعـريتـهــا لـوجـههـا أيـضـاً رغـبـة أبو سـريع فى إنـشـاء نـقـابة
لـلشيالـ ودعوته لبـاقى الشيالـ لإلنضمـام معه وبعد أن يـشعر قـناوى بعدم حتـقيق رغبته
فى الـزواج من هـنـومة وانـهـا سـتتـزوج من أبـو سـريع يُقـدِم عـلى قـتـلهـا ولـكن فى ذلك الـيوم
ترسل صديقتهـا بدالً منها وبالتـالى يقتل صديقتهـا ويتهم البعض أبو سريع بـالقتل وحينما
يكـتـشف انهـا مـا زالت عـلى قيـد احلـياة يـحـاول قـتلـهـا مرة أخـرى ولـكن يـقنـعه مـدبولى أنه
سيزوجه من هـنومة إلى أن يأتى رجـال مستشـفى األمراض النفـسية ويأخـذوه فيصرخ ألنه
ـأساويـة لهـذه الشـخصـية غـير لم يحـقق هـدفه بالـزواج من هنـومة وتـكون تـلك هى الـنهـاية ا

ليئة بالكثير من الصراعات النفسية. السوية واحملبطة ا
جماليات موسيقى الفيلم :جماليات موسيقى الفيلم :

أوالأوالً : موسيقى التتر : : موسيقى التتر :
ـوسيـقى مصاحـبة بـصوت آلة يبـدأ التـتر بأفـان تتـر على صوت حـسن البـارودى وتبدأ ا
الـتيمـبانى اإليقاعـية باهتـزاز الصوت وارجتافه Tremollo يـليه دخول آلة الـقانون الـشرقية
ـكان وشرقيته والذى يبتعد عن الـروح الغربية لذا فكان وضع تلك اآللة من والتى تعبر عن ا
أسـباب جناح مـوسيـقى هذا الفـيلم ويلى الـقانـون دخول األوركسـترا ولكن مع إبـراز اللحن
ميز للـطابع الشرقى الذى يـقدمه القانون وأيـضاً أصوات الكورال (الـرجال) باآلهات التى ا
تعـبـر عن جـو الـفيـلم وشـرقـيـته أيـضاً بـنـسـيج بـوليـفـونى يـتـميـز بـتـشـابك األحلان فى اآلالت
اخملتلـفة والتـصاعد اللـحنى وآداء آلة الـهارب وبدخول الـتيمـة اللحـنية ألغنـية "اتمـخطرى يا
ـؤلـف كـمـوتـيف يـظـهـر مـزج هـذا الـلـحن حـلـوة يــا زين" بـإيـقـاع الـزفـة والـذى اسـتـخـدمه ا
ـوسيـقـية لـهـذا الفـيـلم مع عـمل تنـويـعـات نغـمـية وتـوزيـعات قـدمـة ا الفـولـكـلورى فى نـسـيج ا

هارمونية عليها فى مقام النهاوند.
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شاهد الدرامية :  شاهد الدرامية :  : موسيقى ا ثانياثانياً : موسيقى ا
ـشهد صـاحبـة األوركستـرا وهى تتـناسب مع ا وسيـقى الهـادئة من الـفيـولينـة  تـدخل ا
ة كا عبر عن نـظرات قناوى إلى أرجل هـنومة ثم تسـتمر وهو ينـصت بنوع من التـصنت  ا
تـليفونية من فتـاة وهى تتحدث إلى حبيبـها والتى تعبر عن حرمـأنه الشديد ورغبته فى وجود
عالقة عاطفية وجـنسية غير قـادر احلصول عليها وتـعبر تلك اللقـطة عن إنعكاس قوة اجلنس
الـتى بداخـله كمـا عبر الـصمت عن مـعانى كـثيرة ألنـها امـتلـكت قوة الـشعور الـذى قد يـعجز

احلوار عن التعبير عنه.
صولـو ناى حزين مع مـشهـد قناوى وهـو يسمع وهم يـتحـدثون عن هنـومة حـينمـا أنقذت
الـولـد من اصـطـدامه بـالـقطـار فى آخـر حلـظـة وهى جـمـلـة حزيـنـة من الـنـاى تـعـبـر عن حزن

قناوى وصراعه النفسى الداخلى.
ـزوجـة بـتـصـاعـد أصـوات الـكـورال عنـد لـقـاء قـنـاوى بـهـنـومة وتـدخل جـمـلـة مـوسـيـقـية 
شـهد وعـما ومحـاولـته التـحرش بـهـا وهى تعـبر عن قـوة الـبدايـة والتـدفق الشـعـورى داخل ا

يجيش داخل نفس قناوى من تدفق عاطفى جتاه هنومة.
الفـيولـينـة واألوركسـترا بـتـيمـة هادئـة رقيـقة ويـليـها الـبـيانـو تعـبر عن نـظرات قـناوى إلى

الصور العارية ورغبته العارمة جتاه اجلنس اآلخر.
الكالريـنيت والعود والـقانون والفـيولينـة فى جملة مـوسيقيـة رائعة من الظـاهرى تصاحب

قناوى وهو يتخيل أن هنومة معه من شدة حبه وتمنيه لها.
الـفيولـينـة ثم البـيانـو تصـاحب مشـهد الـفتـاة التى تـرى حبـيبـها من بُـعد لـتودعه وبـعدها

تدخل األوركسترا فى جملة رقيقة ويبرز دور آالت اإليقاع ثم صولو الكالرينيت.
نفـرد يؤدى حلن واألوركستـرا الوترى(التـشيللو والـكنتربـاص) يصاحبه ثم الكالريـنيت ا
ـصـاحبـة عنـد طلب يـدخل الـبيـانو بـتـيمـة أخرى وتـؤدى آالت النـفخ اخلـشبـية الـهـارمونـيات ا

قناوى للزواج من هنومة.
صـولو دويـتو Duetto (ثـنائى) لـلفـلوت واألبـوا وهو Unisons أحـادى النغـم أى يؤديان
الـلـحن مـعـاً فى نـفس الـوقت بنـفس الـنـغـمـات ومـنه مـباشـرةً إلى جـزء من مـوسـيـقى الـبـداية
مـتزجة بـاآلالت الغربـية العـود والقانـون مع الكالريـنيت والتـشيلـلو حيـنما باآلالت الـشرقـية ا
تـرفـضه هـنــومـة وتـعـايـره وتـسـخـر مـنه وتـؤكـد له رغـبـتـهـا فى الـزواج من أبـو سـريع وتـعـبـر
أل موسيقى البداية بآالتها الشرقية عن روح مصرية صميمة فى الفيلم وعن الشجن الذى 

ا فيها من بؤس ويأس. حياة قناوى 
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موسـيـقى ذات طـابع مـخـتـلف غـربى مع بـعض رقـصـات الـشبـاب أثـنـاء دخـولـهم احملـطة
لـلقـيـام برحـلة وهى جـزئـية بـسيـطـة ولكن تـعبـر عن اخـتالف الشـرائح والطـبـقات الـتى تدخل

احملطة فهى فيها جزء من الواقعية للحياة التى نعيشها.
مـوسيـقى الـشبـاب فى الرحـلـة مرة أخـرى داخل القـطـار من اجليـتار واألوكـورديون ذات
ـرحة الـطابـع الغـربى مع التـصـفيق والـرقص تـعبـر عن جو مـخـتلف وتـتـمشى مع الـطبـيـعة ا
للشباب وتستمر حتى حضور قناوى ونظراته احلادة إلى هنومة وهى تتراقص وتتمايل وهو
ا ا يـعبـر عن شـخص غيـر سوى يـرقص بشـكل هسـتيـرى  يـرقص على رصـيف احملطـة 
يؤكد على تـميز آداء يوسف شاهـ كممثل عبـقرى عند تمـثيل هذا الدور بنـظراته وتعبيرات

وجهه.
األوكـورديون واجلـيـتـار يـستـأنف بـتـيـمـة أخرى تـصـاحب هـنـومة وأبـو سـريع وضـحـكات
قـابلـة ويغـار على هـنومـة ويعـمل صوت صـفارة الـقطار وقـبالت وقـناوى يـتصنـت على هـذه ا

وكأنه إنذار باالنتقام الذى سيحدث من قِبَله.
األوركسترا والبـيانو فى تيمة حادة وقوية تـعبر حادثة قتل فى اجلريدة تؤدى إلى شروع
ـا يـعـبـر عن شـدة الـقـسـوة داخـلـه ومدى قـنـاوى فـى قـتل هـنـومـة وشـراءه سـكـيـنـة لـقتـلـهـا 

اضطرابه اجلنسى.
تيمة موسيقية بالتبادل ب آالت النفخ اخلشبى يظهر فيها الفلوت والبيكولو والكالرينيت
ـصـاحـبة الـتـشـيـللـو أثـنـاء تـنزيل الـصـنـوق وأنـثى تـخاف من قـنـاوى وهـو يـنظـر لـهـا بـحدة
وقف ألنه ـوسيقى فـيها بـساطة ورشـاقة تـعبر عن الـكوميـديا فى ا وجترى لتـخبـر زوجها وا

. غير سليم عقلياً
تيمة موسيـقية من األوركسترا والـبيانو تعبر عن حـدوث خطر سيحدث فـفيها تنويع على
ساحـة الصوتيـة احلادة والتى تـتسم بالـنشاط والغـنائية حلن البداية وتـعزف الفـيولينـة فى ا
ومع دخـول آالت النـفخ النـحاسـية وآالت اإليـقاع فى اجلـملـة بالـتنـاوب تعـطى شعـور بالـتوتر

ا سيحدث. والريبة 
قترب من تدخل تيمة أخـرى جديدة تبدأ بـالكالرينيت والكـوراجنليه ذو الصوت الـرخيم ا
ـوتيفات لىء بالـشجن والغنـائية مع بعض ا صوت آلـة الكالرينيت واألكـثر غلظـة من األبوا ا
ـعبـرة عن عمـليـة القتل الصـغيـرة للـترومبـيت ودخول الـكورال بـالهـمهمـة وباآلهـات الرثـائية ا
وتيفات القصيرة والساللم الصاعدة والهابطة من التى سيقوم بها قناوى مع تكرار بعض ا
ـتلـقى بـاحلدث والـتـفاعل بـ الـصوت والـصورة آالت الـفـيولـيـنة تـسـاعد عـلى زيـادة شعـور ا
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ـزج ب حاستى السمع والبصـر أيضاً حلظة خروج أحد الـقطارات من احملطة وصديقة با
هنومة متوجـهة إلى اخملزن ينبئ بحدوث خطة وحينمـا تتجه اللقطة إلى عجالت القطار أثناء
عملـية الـسير مع ارتـفاع الصـوت تعـمل على زيادة حـدة التوتـر واخلوف عـلى تلك الصـديقة
ـوسيـقيـة بدقـات ساعـة احملـطة وهى نـهايـة ناجـحة وقـوية من اخملـرج فيـها وتـنتـهى اجلمـلة ا

رؤية جمالية من حيث التشويق لألحداث التالية.
تيمة موسيقية صغيرة من األوركسترا عند وداع الفتاة الصغيرة حلبيبها فى احملطة.

مـيز بـلقاء قـناوى ومـدبولى صـاحبـة البـيانـو ذات اإليقـاع ا جزء من الـتيـمة األسـاسيـة 
ـتـلك وهى بـعـد صـفـارات الـقـطـارات مـلـيئـة بـاإلحـسـاس احلـزيـن واإلحبـاط والـيـأس الـذى 
مـشاعر قناوى والتى تـمتزج أيضاً باالضـطراب واخلوف ويعمل دائمـاً اإليقاع على القدرة

على التعبير عن أغوار النفس البشرية.
وسـيقية ألغنيـة اتمخطرى يا حـلوة يا زين ببطء وبإيقـاع حزين والتى تعبر عن اخللفية ا
ـشاهد الـشعور اخللل الـنفسى لـدى قنـاوى الذى يقـول إنه تزوج بهـنومـة كما جتـعل لدى ا
بـالشفقـة على قناوى وتـتكرر مرة أخـرى عند احتـضأنه للقِـطة التى يُسـميها هـنومة وتتدخل
أصوات الـكورال باآلهات وبـعدها اسـتخدام تيـمة موسـيقية شـديدة القوة  Fortissimo من
األوركسترا مع اآلداء احلاد للفيولينة والذى يشبه الصراخ مع استخدام الترعيد فى الطبقة
احلادة فى الفيولينة مع حلن رخيم من التشـيللو والكنترباص مع آالت النفخ النحاسية وهذا
عنى الـدرامى للمشـهد ويبرز جـماليات الـلقطة الـسينمـائية حيث التضاد يـعمل على تقـوية ا

يحدث التناسق فيما بينهما.
أصوات الكورال تدخل مرة أخرى بصوت خافت وتمتزج بصوت القِطة. 

يصدم قـناوى حينما يرى هنومـة ويسمع صوتها ويعلم أنهـا على قيد احلياة وتكرر نفس
وسيقية من األوركسترا والتى تعبر عن القلق وتصاعد األحداث الدرامية. التيمة ا

صولو تشـيللو حينـما تتحدث هنـومة إلى قناوى فهـو ال ينطق ولكن التشـيللو ذى الصوت
الـدافئ الدرامى يعبر عن عدم نـطقه وحزنه الدف ويظـهر التشيلـلو مرة أخرى عند احلديث
تقـطعة من الـقانـون ويستـكمل اآلداء مع الكـورال باآلهات بيـنهمـا بإضافـة بعض الـنغمـات ا
وهى تعـبر عن ما يـفكر فيه قـناوى لكى يـنتقم مرة أخـرى من هنومـة فالصمت هـنا كان أبلغ

من الكالم.
التـيمة الـلحـنيـة األساسـية تتـكرر عـند هـروب قنـاوى حينـما يـسمع بـأن هنـاك قاتال يجب

البحث عنه ولكن تؤدى بصوت خافت.
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هلها قناوى يبحث أبو سريع عن هنومة التى تستـنجد به ولكن حينما حتاول الهرب لم 
ـنـتـهى الـعـنف والـقـسـوة ـوسـيـقى فى نـفـس حلـظـة فـتح الـبـاب ورؤيـتـهـا لـقــنـاوى  وتـدخل ا
واإلجرام بدخول الكـورال بصوت أقوى لـتعبر عن نهـاية قناوى وشدة الـرعب لدى هنومة مع
زج ب القانون وبـاقى آالت األوركسترا والبيانو فى لغة موسيقـية سينمائية رائعة وتنتهى ا
بـصوت مـجىء القطـار على الـقضبـان وتزداد جـاذبية الـلقـطة السـينـمائيـة وتألـقها من خالل
شاهد. وسيقى والصورة يخلق بُعداً جمالياً لدى ا وسيقى حيث يحدث تناسق ب ا تألق ا
ـتـتـابع من األوركـستـرا تـوضح احلـالة ـوسـيقـيـة الـتالـيـة بـتـصاعـدهـا الـلحـنى ا اجلـملـة ا

ا يحدث. الهستيرية لدى قناوى بوصول أفراد مستشفى األمراض العقلية وصدمته 
بعدها يـكرر جزء من حلن البداية بـصوت خافت جداً كخـلفية للمـشهد حينـما يحاول مدبولى
اقنـاعه بأنه سيـزوجه من هنـومة واليـوم هو يوم زفـافه حتى ال يـقتل هنـومة وهـو يحمل الـسك

وحـينما يرتدى رداء مسـتشفى األمراض العقلـية تدخل موسيقى اتمـخطرى يا حلوة يا زين مرة
صاحـبة بـأصوات الكـورال لتعـبر عن مدى الـصراع الـنفسى داخـله وعدم إدراكه بكل أخـرى وا
شىء وأن كل ما يفكر فيه هو كيف يحصل عـلى هنومة وتكون له كزوجة فقط ثم يصرخ حينما
ـستشفى ويـدرك أنه ال يتزوج من هنـومة وهنا حتدث الـصدمة لديه بـصرخة قوية يأخذه رجال ا
ـوسـيـقى  بـالـكـورال أوالً بـأسـلـوب بـولـيـفـونى بـ أصـوات الـنـسـاء والـرجـال مع تـدخل مـعــهـا ا
ـعبـر عن احلزن والشـجن للنـهاية التـيمـبانى ويلـيها األوركـستـرا بقوة مع إبـراز صولو الـقانون ا
ـأساويـة بـضـيـاع قـناوى ومـصـيـره فى مـسـتشـفى األمـراض الـعـقـلـية ويـعـبـر يـوسف شـاه ا
تـلك إحـسـاساً كـمـخرج بـارع عن هـذه األحـاسيس مـن خالل إمتـزاج الـصـوت والصـورة كـمـا 
واضع ـوسـيقى بـبـعض ا وسـيـقى داخل الـفيـلم ويـربط دخول ا فائـقـاً فى مكـان وزمـان وضع ا
ـشاهد وهى ـشاهـد من خالل الصـوت دون أن يدرى ا التى تـعمل علـى سيطـرة الصـورة على ا

وسيقى والصورة. تمثل عبقرية شاه اخملرج فى ظهور التناسق اجلمالى فيما ب ا
ؤثرات الصوتية : ؤثرات الصوتية : : ا ثالثاثالثاً : ا

ـؤثـرات الـصـوتـيـة مـثل دقــات سـاعـة احملـطـة وصـفـارات الـقـطـارات اسـتـخـدم شــاهـ ا
شاهد وأصوات القطـارات نفسها عـند التحرك والـتى لعب بها دوراً مهـماً فى التأثيـر على ا
شاهد وتـعمل على زيـادة التعـبير عن الواقع عن طـريق استخدامه كـإيقاع فى الـكثيـر من ا
وأيضـاً قوة القطـار ومن خالله يبرز الـتناقض فى ضعف شـخصيـات الفيلم كـما أن إضافة
ـتـفرج أنه داخل مـحـطة مـصر ـؤثرات يـشـعر ا كـانى فى الـصـورة فمن خالل تـلك ا الـبُعـد ا

حقيقةً وليس مجرد فيلم سينمائى يشاهده عبر الشاشة.
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اخلالصة :اخلالصة :
تقـدم عما كان يرجـع عدم تقبل اجلـمهور وعـدم إقباله على هـذا الفيـلم ألسلوب شاهـ ا
يـقدم آنـذاك من أفالم عـلى شـاشـة السـيـنـما حـيث كـان هـذا الـفيـلم مـفـاجأة لـصـدق الـرؤية
تقدمة هذه أضافت لهذا الفيلم جماليات خاصة تميزة كما أن اللغة السيـنمائية ا واألفكار ا

وأعتقد أنه نقطة مهمة فى تاريخ شاه الفنى.
ـوهبة تلـك هذه ا مـثل استـطاع آداء دور بـطولـة أعتـقد فى رأيى أنـه  كمـا أن شاهـ ا
ـأنه بالـقضـايـا التى يـتنـاولـها من خالل شـاشة الرائـعة واإلحـسـاس الشـديد وبـرجع ذلك إل
تلك لـغة العـيون والـتى استطـاع أن يؤديهـا ببـراعة وإحسـاس ال مثيل له السـينمـا كمـا أنه 

وحقيقة فهو يستحق العديد من اجلوائز على آداء هذا الدور. 
ـونتـاج دورًا مـهـمًـا باالتـفـاق مع وجـهـة نظـر اخملـرج فى وصـول الـفـيلم إلى كمـا يـلـعب ا
وسيقى والصورة وعالقة كل منهما باألخرى فأيضاً تميز الشكل النهائى الناجح من حيث ا
ـوسـيقى عـلى الـصورة وأيـضـاً فى استـخدام ونـتـير كـمـال أبو الـعال فى إضـافة وتـركيب ا ا

. ؤثرات الصوتية وربطها مع الصورة زمانياً ومكانياً ا
ـؤلف الـفـنـان فـؤاد الـظاهـرى فـهـو من رواد كـمـا أن موسـيـقـى الـفيـلـم جنح فـيـهـا جـداً ا
وسـيـقـية ـتـلـكون حـاسـة فـنيـة عـالـية مـع التـمـكن فى الـتقـنـيـات ا ـصـريـ الذين  ـؤلـف ا ا
واألسالـيب اخملـتلـفـة للـكـتابـة األوركـستـرالـية والـتى من خاللـها يـسـتطـيع أن يـقدم مـوسـيقى
يـز واستـخـدامه لألغنـية مـتـميـزة جداً لـألفالم فهـو مؤلف ذو طـابع خـاص وتلـوين صـوتى 
الـشـعـبيـة الـشـهيـرة فى األفـراح مع إيـقاع الـزفـة كـان ناجـحـاً فى الـتعـبـيـر عن معـنى الـفـيلم
ـاسـتـر س Master Scean) فى نـهـايـة الـفـيـلم كـمـا يـتـمـيز ـشـهد األسـاسى (ا وأيـضـاً ا
ـزج بـ اآلالت الـغربـيـة األوركـستـرالـيـة واآلالت الشـرقـية بـأسـلـوب فنـى متـمـيز أيـضاً فى ا
وسيقى وزيادة إحساسه ووعيه باألفكار التى يتناولها الفيلم فهى إذن تلقى بتقبل ا يشعر ا

. تعمل على ثراء البُعد الدرامى بتضافرهما معاً
فيلم "نداء العشاق" عام ١٩٦١فيلم "نداء العشاق" عام ١٩٦١

بـطولة : بـرلنتى عـبد احلمـيد - فريـد شوقى - شكـرى سرحان - تـوفيق الدقـن - خيرية
أحمد - عزيزة حلمى - ثريا فخرى

قصة : عبد احلى أديب - مونتاج : رشيدة عبد السالم 
إنتاج : محمد عفيفى - مدير التصوير : الفيزى اورفانيللى

موسيقى الفيلم : فؤاد الظاهرى
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هو فـيـلم اجتـمـاعى "ميـلـودراما" تـتـناول قـصـة هروب الـغـازية بـرلـنتى عـبـد احلمـيد (ورد)
ومعها الطـبال (أبو دراع) إلى مركز (سنباط) وما تـتعرض له فى هذا االغتراب حيث تطلب
ورد من توفـيق الدقن (حـسن) أن يوصـلهـما وبـالفـعل وتعـمل ورد فى محـلج قطن مـع شكرى
سرحان (عـبده) وتختـلف مع فتيات احملـلج الالتى يسخرن مـنها ومن عمـلها كغـازية ويشتعل
اخلالف حـيث تقـوم وردة بضربـهن باحلـذاء وحيـنمـا يعلـم عبده يـطردهـا من العـمل فتـتطاول
ا حدث تـطلب مـنه ان تعود عـليه فيـصفـعها وتـخرج مـطرودة من احملـلج وحينـما يـخبر أمـه 
وردة لـلعـمل ألنـها تـبـحث عن الـرزق وبالـفـعل يرسـل عبـده حـسن إلى وردة للـمـحـطة لـيـبلـغـها
للعـودة لكنه يـخضع لـرغبة فـريد شوقى (مـتولى) صـاحب النزوات الـعديدة الـذى أعجب بورد
حينمـا رآها فأبلغـها حسن أن صاحب العـمل احلقيقى هو مـتولى الذى حتدى عـبده لعودتها
لـلـعـمل وذلك ليـنـال رضاهـا ولـكن يـقع كل من عبـده وورد فى حب اآلخـر ويـنكـشف لـورد أمر
مـتولى ويـقوم حـسن بضـرب خيـرية أحـمد (بـهيـة) عشـيقـة متـولى السـابقـة حيـنمـا تدافع عن
عـبـده وتلـقى حتـفهـا بسـبب اإلهمـال داخل احمللج فى مـاكيـنة حـلج القـطن ويتـهم حسن عـبده
ــصـنع ويـحــاول احلـاج شـهــاوى والـد مـتـولـى بـاإلعـتـداء بــقـتل بـهــيـة بـسـبـب إهـمـاله آلالت ا
والـتـحـرش بـورد داخل دواره فـتدافـع عن شرفـهـا وتـقـتـله ويـتـهم مـتـولى عـبـده بقـتل ابـيه ألنه
سمعه ينطق كلمة عبده قبل أن يلقى حتفه ويحاول أن يثأر لوالده وترغب ورد فى اإلبالغ عن
ة ولكن يـرفض عبده ويقـول لها "انهم اشتـروا البلد بفـلوسهم" وأن ال يوجد أنها فاعـلة اجلر
من يصدقـها إنها كـانت حتاول الدفاع عن نـفسها ويـخبر عبـده أمه أنه سوف يتزوج من ورد
ويهربا معاً من متولى ويغتربا هروباً من انتقام أهالى البلد إلى أن يطلب متولى من (جلجلة)
أن حتـيى له ورد حـفل زواج اخـيه عبـده وحتـضـر ورد بعـد أن يـتـهمـهـا عبـده بـاخلـيانـة وانـها
ستظل غازية غير شريفة فتعود ويـبحث عنها عبده ويعود إلى البلد ليحتفظ بحب ورد وحينما
تراه ورد تـعـلم بـأن متـولى سـيقـتـله وبالـفـعل جتـرى نحـو عـبده فـتـصيـبـها الـرصـاصة األولى
ويـتوالى مـتـولى إطالق النـار حتـى يالقيـا حتـفـهمـا معـاً مـتشـابكـا االيـدى على األرض ويـعود

الطبال الذى يحب ورد ولم ينالها وهو باحث عما يرضيها دوماً ولكنها النهاية.
جماليات موسيقى الفيلم :جماليات موسيقى الفيلم :

أوالأوالً : موسيقى التتر : : موسيقى التتر :
يبدأ تتر الفيلم بأغنـية (قالوا من سنباطى يا وال اه يا وال) وهى فى مقام الراست وهو
ـقامات الـتى تتمـيز بالـطرب والسـلطنـة وترقص علـيها الـغازية ورد مقام شـرقى أصيل من ا

ويقوم زوجها بطعن شخص فى نهاية مقدمة الفيلم.
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شاهد الدرامية : شاهد الدرامية : : موسيقى ا ثانياثانياً : موسيقى ا
وسـيقـى األغنـية (اه يـا وال اه يا وال) كـخـلفـية حلـديث ورد مع الـطبـال أبو يبـدأ الفـيـلم 
دراع وهى تـلعن حـظها لـزواجها من اجملـرم القـاتل ويأخذهـا أبو دراع لـلبحث عن عـمل بعد
هروبـها من زوجـها وهذه اخلـلفيـة تؤديـها اآلالت الشـرقيـة القانـون والنـاى ومنهـا يدخل جزء
ـشهـد من األكـورديـون والـهارب واآلالت الـوتـريـة واألبـوا وهى تـيمـة حلـنـية حلـنى يـصـاحب ا

حزينة تعبر عن حالة عدم اإلستقرار والتوتر الذى أصاب ورد.
حيـنما يودع أبو دراع ورد جزء من أغنـية (اه يا وال) يصاحب اللقـطة وهى أغنية حزينة

شهد الفراق. مناسبة 
صـولو أكـورديـون ثم وتـريات ونـاى وكالريـنـيت فى مـشهـد ورد وهى تـأخـذ تعـلـيـمات من
ـوسيقية عبـده بخصوص الـعمل فى احمللج وهى تيـمة موسيـقية جميـلة تتنـاوب فيها اآلالت ا

وسيقية ويجعلها أكثر تعبيراً.  ؤلف يبرز جمال اجلملة ا زج من ا الشرقية والغربية 
دفوف ورق تبدأ مقـدمة بسيطة جداً ذات إيقاع بسـيط يليها األكورديون فى تيمة (اه يا وال)
صاحبة من بدايـة الفيلم وحتى نهـايته وهى تكرر بعد ضرب وسـيقية األساسيـة ا وهى التيمة ا
ورد لـلـبنـات فى احملـلج وصـفـعـهـا عـبـده حـينـمـا حـاولت الـتـطـاول عـلـيه ثم دخـلت مـوسيـقى من
الـوتريـات بتـيمـة بـسيـطة خـلفـية تـعـبر عن مـوقف عبـده من ورد وطـردها من احملـلج ويظـهر دور
وسيقى حتى ـعبر عن الشجن وعن صدمة ورد من الصفعة وتستمر ا التشيللو بصوته الغليظ ا
مشهد عـبده مع والدته بعـد عودته إلى منزله وهى موسـيقى مليـئة بعدة إحسـاسات مثل الشجن
والعـواطف بـ احلبـيـبـ حيـنـما تـذكـر له أمه سـعديـة الـفتـاة الـتى سـيتـقـدم عبـده لـلزواج مـنـها
صاحبة األوركسترا والذى يضفى إحساساً ؤلف مجموعة من اآلالت مـثل العود  ويستخدم ا
ـزج ب شرقـياً أصـيالً فى مـوسيـقى فؤاد الـظاهـرى وهو يـعبـر عن اجلـو القـروى ببـراعة عـند ا

اآلالت الشرقية والغربية أيضاً مع وجود التيمبانى واألبوا والهارب.
وصـلـة موسـيقـيـة من األغنـيـة (اه يا وال) عـند عـودة ورد لـلعـمل فى احملـلج مع حسن من

اآلالت الشرقية القانون والعود والكالرينيت.
ثم تيمـة موسيقـية قصيـرة من الوتريات الـذى يؤدى الترعـيد والنفخ اخلـشبى ذات بهجة
ـتقطع  Stcattoمن تـعبر عن فـرحة ورد ونصـرتها وهى عـائدة لـلعمل مع حـسن واألسلوب ا

النفخ يوحى بالبهجة.
وتـيفات القصيرة جملة موسيقـية فيها أسلوب كـوميدى باستخدام الـنبر من الوتريات وا
من النـفخ اخلشـبى البـيكـولو والـكالريـنيت واألبـوا بالـتبـادل ب الـنفخ والـوتريـات وفى نهـاية
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ـا حـدث وبـارتـبـاط اجلـمـلـة بـعض اآلالت اإليـقــاعـيـة إلضـافـة مـزيـد من الـشـعـور لــلـمـتـلـقى 
شهد وذلك لـتتمـشى مع لقطـة إختالس حسـن ومتولى نـظرات جلسد ورد وهى ـوسيقى بـا ا
نائـمة وحيـنمـا تسـتيـقظ يبتـعدا ويـوضح اخملرج بـبراعـة كيف يصـور إحتـياج مـتولى لـلجنس
اآلخر واختالس مـجرد نـظرات جلـسد امـرأة عارية ومـحاولـة حسن كـشف جسـدها إلرضاء

رغبة متولى فى تعرية جزء أكبر من جسدها.
األكورديون يـؤدى جزء من مـوسيقى األغـنيـة (اه يا وال) للـربط ب الـلقطـات بعـد صدمة
عـبده من متولى حينـما حاول احراج عبده امام ورد وهى حـزينة تعبر عن حـزن عبده ولكننا
ـشهد ومدى مكن فى هذا اجلـزء وجود تيـمة موسيـقية أكـثر تعبـيراً عن هذا ا نرى أنـه من ا
الـضيق الذى أصـاب عبده خـاصة أن موسيـقى األغنـية كانت أكـثر دآللة وارتـباط بأبو دراع
الطبال وشـعوره جتاه ورد ولكن كان البد من وجود تيمـة أخرى تعبر عن ارتباط ورد وعبده
يز فى ؤلف فؤاد الظاهـرى لديه ملكة موسيـقية جماليـة ولديه أسلوب بارع و وخـاصة ان ا
الـكتابـة لألفالم مع كثـرة التـيمات الـلحـنية الـتى يتـميز بـها فـكان من األولى وضع مـوسيقى
ـوسيـقى فى اجلزء الـسابق حـينـما أصر كل أكثـر تعـبيـراً عن هذا اجلـزء وأيضـاً أن تدخل ا

منهما على موقفه جتاه ورد فى عودتها وعدم العودة إلى احمللج.
دخـول تيـمة مـوسيـقيـة يتـضح فيـها الـفلـوت واألبوا والـوتريـات بأسـلوب بـوليـفونى حـينـما
يـخبر حـسن ورد بأن عبـده متعدد الـعالقات وتسـتمر حـتى وجود عبـده وطلبه من ورد تـغيير

مالبسها عند العمل فى احمللج.
تبـدأ تيـمـة موسـيقـية من اإليـقـاعات واألكـورديون وهى عـبارة عـن مقـدمة ألغـنيـة (يا وال)

اكينة فى احمللج. التى يقدمها القانون والعود حينما تطلب ورد من عبده تصليح موتور ا
تيـمـة من الفـلـوت والكالريـنيت ثـم الوتـريات واألبـوا حـينـما حتـاول ورد فـرض سيـطرتـها
وجبـروتها عـلى بهيـة بعد طـرد عبده لـها وهى تيـمة حزيـنة تعـبر عن حزن بـهية ولكـن ال تعبر

عن قوة وجبروت ورد.
أغنية (يا وال) تصاحب مشهد طلب ورد من عبده يعيد بهية للمحلج.

صـولـو هارب يـصـاحـبه الوتـريـات بـالتـرعـيـد كـخلـفـيـة للـهـارب ثم تـدخل التـيـمـة اللـحـنـية
الـتـصــاعـديـة إلى األوكـتــاف الـعـالى من الــوتـريـات بـأســلـوب تـصــاعـدى مـتـتــابع لـلـفـيــولـيـنـة
ـصاحـبـة بولـيـفونـية عـنـد مشـهد طـلب أم عـزوز ان حترص ورد عـلى سـمعـتـها من مـتولى وا
وتصـدم ورد حـيـنـمـا تـعلم مـنـهـا أن عـبـده لـيس له عالقـات نـسائـيـة مع بـهـيـة أو غـيـرها وأنه
شـهد ولكن وسـيقى هنـا لها ضـرورة وظيفـية فى ا السبب فى عـودتها لـلعمل فى احملـلج وا
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ـمكن أن تـكـون أكـثـر تعـبـيـراً عن انـفعـاالت ورد وال تـكـون بـنفس أرى ان اجلـمـلـة كـان من ا
وسـيقى به جو ؤلـف واخملرج أن يظل دور ا ا يـكون غرض ا التـيمات الـلحنـية الهـادئة ور
ـشهد يحـتاج لبعض من هاد حـزين حتى جزء مـع من أحداث الفـيلم ولكـننا نعـتقد أن ا
اإلضـافـات من نـاحـيـة اآلالت والـهـارمـونـيـات حـتى تـكـون أكـثـر تـعـبـيـراً عن جـمـالـيـة الـلـقـطة

السينمائية.
وسيقية ألغنية (نورت يا قطن الهارب بآداء بعض األربيجات التصاعدية وتدخل التيمة ا
مـاشـا الله) ويـلـيـهـا آداء من الـفـيـولـيـنة وبـعض آالت الـنـفخ اخلـشـبى بـالـتـرعـيـد الـذى يوحى
وسيقية بسلم صاعـد من الفيولينة إلصابة أم عزوز بالتـوتر واالضطراب ثم تصعد اجلملـة ا

اكينة.  فى موتور ا
عـود وهارب فى مـشهـد احمللج حـينـما أعـطى عبـده لورد مـعطف تـستـر نفـسها بـه وبعده

شاعر التى تربط ب عبده وورد. العود ترعيد هى تعبر عن بداية ا
الـوتريـات وصولـو الفـيولـينـة تصـاحب مشـهد أم عـزوز عنـد قراءة الـفنـجان ورؤية الـطالع
ـنـزل وصـعـود اللـحـن مع إنـتقـال الـلـحن إلى الـكـالرينـيت ذو لـورد ودخـول عـبـده إلـيـهم فى ا
الـصـوت الـقـا الـدافئ الــذى يـصـاحـبه الـتـشـيـلـلـو بـصــوت الـبـاص وهـذا الـتـنـاقض يـعـطى
وسـيقى بتلك اللقـطة وانسجامـها مع مشاعر ورد جتاه شـهد وارتباط ا إحساساً جـمالياً با
عبده وفرحتهـا بظهور عبده بعد قراءة الطالع لهـا الذى يؤكد أنها حتب عبده ويبادلها نفس

شاعر. ا
صولو هارب صغير ببعض التآلـفات ثم يليها موسيقى (نورت يا قطن) عند ذهاب عبده
لـورد ويـدخل الهـارب مـرة أخرى ويـصـاحب الوتـريـات األبوا والـكالريـنيت والـفـلوت ويـتضح
دور الـتشيللو وهى موسيـقى حلنية هادئة تعبـر عن وجود مشاعر دفينة جتـمعهما معاً ولكن
تصـدم ورد وتدخل اإليقـاعات الـدفوف والطـبول والوتـريات والـعود بالـنبر عـند عـلمهـا بقراءة
فاحتة عـبده حينـما يخبرهـا بأنه سيفـعل ذلك غداً ثم الوتريات والـعود ويتضح الـترعيد الذى

يوحى بالتوتر الذى أصابها.
الـهارب والعـود والوتريـات واألبوا عنـد وصول ابودراع الـطبال الـيها لـلعودة إلى سـنباط
وهى إعادة من نـفس التيمات السابـقة ثم تنويع إلى على أغنـية (اه يا وال) مرة أخرى النها
الـتـيـمة الـتى جتـمع ورد وأبـو دراع منـذ بـدايـة الفـيـلم وهى من الـوتريـات بـأسـلوب الـنـبر مع
ـتمـثـلة فى الـتـرعيـد وتـتوالى تـقـطع واحللـيـات والزخـارف ا دخـول الـنفـخ اخلشـبى بـاآلداء ا
وسيقـية إلى تيمـة أكثر حزناً حـينما يـريد أبو دراع أن تعـود ورد إلى سنباط حيث اجلملـة ا
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تـخـشى الـعـودة الـيـهـا مـرة أخـرى وتـؤدى الـوتـريـات زخـارف عـلى تـيـمـة األغـنـيـة (اه يا وال)
تقطع. بالترعيد وآداء حليات بأسلوب اآلداء ا

ا ندانى األسمر شغل لى بالى) فى منزل متولى وترقص عليها ورد.  ثم تبدأ أغنية (
تيـمة تبـدأ بالدفـوف واآلالت اإليقـاعية والـفلـوت يؤدى اللـحن األساسى وهى جـملة حلـنية
بـسيطـة جميلـة بها فـرح يتنـاسب مع فرح عبـده وأيضاً فـرحة اللـقاء بينـهما ويـليهـا التشـيللو
والوتريات والكالرينيت عند ذهاب ورد لعـبده فى احمللج يوم خطوبته ويدخل التيمبانى ليعبر
عن صفعة عبده لـورد أكثر من مرة حينما تقول له إنه يحـبها وتدخل التيمة التى تكرر مرات

من الوتريات والعود والهارب الذى يؤدى ساللم مصاحبة. 
ـسـاحة وتـكـرر الـتـيـمـة مرة أخـرى بـتـنـويع من الـفـيـوليـنـة فى األوكـتـاف الـعـالى أى فى ا
ـارسة احلب بـينـهـما بـعد االعـتراف الصـوتيـة احلـادة التى تـعبـر عن بـهجـة لقـائـهمـا معـاً و
شاعر من خالل العـازف وأداء اجلملة باحلب وهى جملـة حلنية جـميلة ملـيئة باإلحسـاس وا
بـفـيـبــراتـو مع وجـود بـعض أسـلـوب اآلداء الـذى يـعــطى إحـسـاسـاً زخـرفـيـاً من خالل اآلداء
ـتقـطع وهذه اجلـمـلة فى مـقام الـنـهاونـد الذى يـعـطى إيحـاء دراميـاً كـما تـكرر بـ احل ا
واآلخر تـيمة (نورت يا قطن) عـند عودة ورد إلى فراشها ويـبدأها الهارب الذى يؤدى ساللم
ـولو مع وأربـيجـات سلـمـية مـتتـابعـة ومـنه إلى األبوا ثم الـوتـريات الـتى تؤدى بـأسـلوب الـتر
استخدام الضغط  accent وتشعر أن شـيئا ما سوف يحدث. ونفس الـتيمة األساسية تعاد

مرة أخرى.
أغنيـة (اه يا وال) حيـنما يـعتـرف عبده لـوالدته أنه سيـتزوج من ورد وهى جـزئية صـغيرة

تعبر عن حزن والدته على سعدية خطيبته وحيرتها وخوفها على ابنها. 
محاولة حتـرش احلاج شهاوى أبو متولى فى الدوار بـورد ودخول موسيقى مصاحبة من
زيد من الـتوتر والقلق ثم سـتمع  الوتـريات ويصاحبـها التيـمبانى فيهـا هارمونيـات تشعر ا
زيد من التوتر واإلضـطراب مع استخدام التنافرات ـولو فيه ا يدخل السـينير اإليقاعى بتر
التى تبـعث على مزيد مـن التوتر وبالـفعل تقتل ورد احلـاج شهاوى بعـد إعتداءه علـيها ويتهم
ة لـلبولـيس ولكن عـبده يرفض لـعلـمه أنها أهل البـلد عبـده وترغب ورد فى االعـتراف باجلـر
لن تصـدق حيـنمـا تقـول إنهـا كانت تـدافع عن شرفـها ثم تـيمـة موسـيقـية جـديدة ومعـبرة عن

مدى خوف ورد بعد إبتعاد عبده عنها ويتضح فيها الفيولينة والتشيللو.
إعتـقـاد مـتـولى أن عـبـده قتل احلـاج شـهـاوى ويـحـاول االنتـقـام مـنه وأخـذ ثـأر أبـيه أمام
أهالـى البـلد اخلـارجـ وراء متـولى حامـلـ الشـعالت واستـخـدام اآلالت اإليقـاعيـة اخملـتلـفة
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ـشاهد بجـو حزين مخيف لـلتعبـير عن جو من التـوتر فهى ضربـات إيقاعيـة متنافـرة تشعر ا
شهد. يخيم على ا

ساللم أربـيجية صـاعدة وهابطـة متتـابعة من الوتـريات تعـطى إيحاء بعـدم االستقرار فى
ـشهد بـعد خروج عـبده من مـنزله بـعد محـاولة مـتولى لقـتله ثم مـوسيقى حتـمل الكـثير من ا
التوتـر عند بحث متولى عن ورد من الوتـريات والتيمبانى والسـيمبال والنفخ اخلشبى وتؤدى
كان الـذى يختص بـجلجـلة صاحـبة العمل الوتريـات تريالت تصـاعدية وكـريشيـندو توحى بـا
والترعيد الذى يوحى بالترقب من خالل آداء الفيولينة وبعدها تكرر نفس الساللم األربيجية

الصاعدة والهابطة عند مشهد العمل لعبده وورد بعد هروبهم من سنباط.
موسيقى من الوتريات والفلوت والكالرينيت تصاحب مشهد احلب الذى يجمع ب عبده
وورد وهى جـملـة تعـبـيريـة مربـوطة legato األكـثـر غنـائيـة والـتى تسـاعـد العـازف على آداء
ـشــاعـر والـعـاطـفــة الـتى تـدل عن حــالـة احلب وبـهـا ساللـم تـصـاعـديـة ـزيـد من ا اجلـمـلــة 
توسطة التى تعبر عن إحساس ومصاحبة بوليـفونية وتؤدى الفيولينة فى الطبقـة الصوتية ا

أعمق من خالل أسلوب استخدام القوس العريض. 
مـوسـيقى لـلفـيوال فى مـقام احلـجـاز تصـاحبـها الـوتريـات ويدخـل التـشيـللـو والكـنتـرباص
لـلـمـصـاحـبــة ثم الـتـيـمــبـانى وبـاقى األوركـسـتــرا فى تـيـمـة حلــنـيـة جـديـدة ولـكـن يـصـاحـبـهـا
هارمـونيـات التى تـعتـمد عـلى الـتآلـفات شـديدة الـتوتـر مثل الـثـانيـة الكـبيـرة والصـغيـرة التى
تفرج واجلـملة بهـا ساللم هابطة ـؤلف متعـمداً إظهار تـلك احلالة الشـعورية لـدى ا يـضعها ا
توحى بـالقـلق والتـوتر مع اسـتخـدام األوركسـترا كـله واآلالت النـحاسـية فى إضـافة لون من
وسـيقى بوليـفونية متـعددة األحلان تعطى الغمـوض والوتريات التـى تعزف ساللم متتـابعة فا

طلوب الذى يتناسب مع الصورة. التأثير ا
أغنـية (يا وال) مـرة أخرى بتـنويع من الكالريـنيت ويصـاحبه الوتـريات عنـد لقاء ورد وأبو

دراع.
مـوسيقى مليئة بـالتوتر من خالل الكروماتـيك الذى يوحى بأن شيئا مـا سيحدث وتعتمد
عـلى الكـثير مـن التنـافرات التى تـعتـمد على الـتآلـفات الثـنائـية التى تـبعث الـشعور بـالضعف
زيد من اجلـماليـات التى تـعمل على ؤثـرات الصوتـية الحـداث ا واالظالم ويقرنـها اخملـرج با
ـشـهــد فـيـهـا الـهـارب والــفـلـوت وتـيـمــة أخـرى لـلـمـزيــد من الـقـلق بـدخـول ـوسـيــقى بـا ربط ا
اإليـقـاعات والـهـارب وآالت النـفخ الـنـحاسى الـتـرومبـيت والـكـورنو والـتـرومبـون مع مـزيد من
تلقى التنافـرات والترعيد من الفـيولينة وآداء بكـريشندو يعـمق الفكرة ويؤثر عـلى إحساس ا
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ـتـنـافـرة من الـهـارب واســتـخـدام الـكـريـشـنـدو واســتـخـدام هـارمـونـيـات مـلــيـئـة بـالـتـالـفــات ا
بالغة. والسفورتزاندو  Sforzandoفى النحاس إلضافة مزيد من ا

صـولـو أبوا بـتيـمـة األغنـية ومـنه صـولو فـيولـينـة يـصاحـبهـا الـوتريـات بعـد عودة ورد إلى
صاحبة األوركسترا. سنباط ولقائها بأبو دراع ومنه إلى تيمة من الفيولينة 

قام ـونى) فى مقام سيكـا هزام ترقص عليـها ورد وهو ا ونى يا  أغنية راقصـة (اه يا 
شـهد الدرتمى الـشعبى الـذى يستـخدم كثيـراً فى األغانى الشـعبيـة واألفراح وتتـناسب مع ا

لكونها تؤدى الرقص وسط مجموعة من البسطاء فى القرية.
متولى يضرب عـبده وورد بالنيران ويقبض عليه الـبوليس وتشيع حالة من الرعب والذعر
عنـد أهـالى البـلـد واألطفـال وتـتشـابك أيـديهـمـا (عبـده وورد) مـلتـصـقة عـنـد األرض والفـيوال
تـؤدى صولو ويـصاحبهـا الكنـترباص والتـشيلـلو والكورنـو واألبوا مع آداء التـرعيد والساللم
تـتـابـعة صـعـوداً وهبـوطـاً ثم دخول األوركـسـترا كـله وآداء نـغمـات فى الـباص الـكـروماتـيـة ا
مـستمـرة وتيمـة النهـاية فى مقام احلـجاز لألوركسـترا كله ثم إنـتقل إلى حجـاز على كورد ثم

أساوية.  صبا زمزمى وتوحى بالقتل واخلوف واإلضطراب والنهاية ا
وبنفس أغنية البداية ينتـهى الفيلم بالطبال أبو دراع وأغنية (اه يا وال يا وال) وهو يرحل

حزينًا بعد فقدانه لورد.
ؤثرات الصوتية : ؤثرات الصوتية : : ا ثالثاثالثاً : ا

ـؤثرات الصـوتيـة بشـكل جيـد فى هذا الـفيـلم بحـيث تعـبر عن الـبيـئة الـقروية استـخدام ا
ـا يدل على تمكن البسيطـة وأصوات احليوانات ولـيالً أصوات احلشرات ونـقيق الضفادع 

طلوبة على العمل. شاه من أدواته وسيطرة الروح ا
اخلالصة : اخلالصة : 

يـظهـر الـكثـير من الـقيم الـتى يـهتم بـها يـوسف شـاه فى هـذا الفـيلم حـيث يـظهـر الصـراع ب
اخلير والشـر منذ الـبداية وحتـى نهايـة الـفيلم وإظـهار القيم الـدينيـة من خالل مبــدأ احلـلف بالباطل
ـال بكـثرة حـتى ال يغـضب على سـبيل الـتدلـيل الزائـد والذى ـال فى الفـيلم حـيث يـعطى األب ا ودور ا
تـكون نـتيـجته الـفسـاد وانعـدام القـيم وهى قيـمة مـهمـة يبـرزها اخملـرج أيضاً رؤيـته أو فـلسفـته للـقيم
األخالقية من حيث نظرة اجملـتمع للغازية التى يظهرها لنا شـاه انها تعمل كغازية ولكنها حتمل فى
داخـلهـا الكـثـير من الـقيم والـتى ال تـوجد عـند الـكثـيـرين رغم إختالف نـظرة اجملـتـمع لهم حـيث ينـظر
اجملـتمع ككل للغازية أنـها ال حتافظ على مبادئهـا أو شرفها ولكن يؤكد شـاه على أن نظرة اجملتمع
قـد تكون خاطـئة وأنها قـد تكون ضحـية لبعض الـظروف االجتمـاعية ولكـنها ذات مبـاد وقتلت احلاج
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شـهاوى الذى حـاول اإلعتداء عـليها أيـضاً يظـهر الصـراع بسبب االغـتراب الذى يـتناوله اخملرج من
أكثر من زاوية فهو البعد عن البلد وعن األهل وما به من مشقة كما أنه البعد للهرب من أمر ما ولعدم
الدفاع عن النفس وعدم حتقيق العدالة فهو أيضاً اإلغتراب الداخلى داخل البلد لعدم الشعور بالراحة

كان نظراً لتفشى الظلم والفساد. واالمان فقد يشعر اإلنسان بالغربة عن نفسه وبلده داخل نفس ا
سيطرة منذ الـبداية للنهاية هى وسيـقى ا ونرى بعد هذا السرد لـطبيعة موسيـقى هذا الفيلم أن ا
تيـمة حلنـية صغـيرة ألغنـية "اه يا وال" وهـى تعبـر عن وجود غازيـة وطبال وهـو موضوع الـفيلم وكـأنها
ها من خالل عمـلها كغـازية ويؤكد هذا فى األغنـية التى اشتـهرت بها تـلك الغازية أو الـتى جتيد تقـد
نـهاية الـفيـلم حيـنمـا أدت دورها فى الـفرح كـغازيـة رقصت عـلى أنغـام تلك األغـنيـة وقد اعـتمـد علـيها
وسيـقية فى التـنويع على تلك الـتيمة من خالل ؤلف الـظاهرى بشـكل جيد خالل الفـيلم مع عبقـريته ا ا
ـستخدمة أو وضع بـعض مقدمات حلـنية لكى تمـهد لنفس الـتيمة ولكن من وسـيقية ا اختالف اآلالت ا
خالل بعض الـتغيـيرات حتى ال يـحدث ملل أو سـأم للـمتفـرج وأعتقـد ان استخـدام األغنيـة كان زيادة
ا يرجع ذلك لرغبة شاه فى التأكيد على رؤيته الفنية من خالل عن احلد فى بعض األحيان ولكن ر
تـلك األغنية فـهو محق وإخـتيار األغنـية يتـمشى وطبيـعة الفيـلم من حيث وجود غـازية وفى نفس الوقت
بالـغة فى استخدام األغنـية طوال الفيلم زج ب اإلحسـاس ولكن ا قـام احلزين الذى  استخدام ا
ـتلك قـدرة وموهـبة ؤلف فـؤاد الظـاهرى  قـد يقـلل من النـتيـجة االيـجابـية السـتخـدامهـا وخاصـة أن ا
مكن أن يسـتغلها شـاه بأسلـوب أفضل ومنوع أكـثر من ذلك كما كان عاليـة فى التأليف كـان من ا
ـعنى دون مـبـالغـة حـيث لم يكـثر السـتـخدام كـلـمات األغـنيـة فى بـعض األحيـان الـقدرة عـلى توصـيل ا
تـلقى ويصرفه ـا قد يشتت انـتباه ا بالـغة فى استخـدام كلمـات األغنية بـالشكل الذى ر شـاه فى ا
ـناسب كـان والـزمـان ا عن الـتواصل مع الـفـيـلم وبـالـتالى إذا  تـوظـيف لألغـانى بـشـكل جـيد فـى ا
داخل الـفـيلم قـد يكـون وجـودها إيـجابـياً ويـعـمل على تـوصيـل معـنى وإحسـاس قد تـعـجز الـكلـمات أو

وسيقى فى الفيلم الروائى. احلوار عن توصيلها وهو نفس الدور الذى تقوم به ا
فيلم "إسكندرية ليه"عام ١٩٧٨ فيلم "إسكندرية ليه"عام ١٩٧٨ 

ليجى - فـريد شوقى - أحمد ذكى - بـطولة : يوسف وهـبى - جنالء فتحى - محمـود ا
عزت العاليلى - محـسن محيى الدين - حتيـة كاريوكا - ليـلى حمادة - عبد الـعزيز مخيون
- محسنة تـوفيق - أحمد بدير - يحيى شاه - لـيلى فوزى - عبد الوارث عسر - أسامة

عباس - يوسف شاه - عقيلة راتب
مونتاج : رشيدة عبد السالم  مدير التصوير: محسن نصر
مدير اإلنتاج : عبد احلميد داوود مدير فنى : نهاد بهجت
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مساعد اآلخراج : أحمد محرز - عبد الفتاح مدبولى
ــوسـيـقـى األفالم األمـريــكـيـة مـن فـتـرة مـوســيـقى الــفـيــلم : فـؤاد الــظـاهــرى بـاإلضــافـة 

األربعينيات
فيلم إسكنـدرية ليه هو فيـلم سيرة ذاتية عن الـفنان اخملرج يوسف شـاه ويحتوى على
ـتعلـقة بالسـيرة الذاتـية كما نـرى أنه فيلم سـياسى أيضاً الكثـير من القضـايا االجتـماعية ا
تمثلة ية ا يـناقش موضوع اإلستعمـار البريطانى فى مصر وبعض األحـداث السياسية العـا

صرى. ية الثانية وتأثيرها على اجملتمع ا فى احلرب العا
والفـيلم يحـمل الكثـير من القضـايا السـياسيـة واجملتمـعية الـتى تشكل لـنا جمـيعاً بعض
ر بها جـميعاً وبالتالى تتضح قيمة آالت جاهات الفكريـة جتاه بعض األمور احلياتية التى 
تفرج داخل إطار موضوع واحد يوسف شاه فى قدرته على جذب الكثير من نوعيات ا
تعلـقة بحلم فكل مـنا يحمـل داخله بعض األفكـار السياسـية أو االجتمـاعية أو حتى اآلمـال ا
السفـر وخالفه أو إقامة العالقـات اجلنسية بـالنسبـة للشباب وتـعدد األديان فمـوضوع الفيلم

وضوعات. يحمل فى طياته التنوع فى الكثير من ا
ـديـنـة اإلســكـنـدريـة وصـوت راوى يـتـحـدث عن جـمـال يـبـدأ تـتـر الـفـيــلم بـبـعض لـقـطـات 
اإلسكنـدرية وهـواء اخلمـاس فـيها وأهـداف روميل عـام ١٩٤٢فى الدخـول إلى اإلسكـندرية
لالنتقام من اجليش االجنليزى كما وعد هتلر أمام مئات اآلالف باحلصول على اإلسكندرية
زج الـتـتر بـ مـدينـة اإلسـكنـدريـة السـاحـرة وب مع وجود هـديـر البـحـر كمـؤثـر صـوتى و
ية ـواتية لـتلك الفـترة الـزمنيـة وبعض لقـطات من أرشـيف احلرب العـا األحداث الـسياسـية ا

الثانية وأيضاً بعض لقطات من األفالم األمريكية الستر ويليامز.
شهد دخول يحـيى (محسن محيى الدين) وأصدقـائه إلى السينما وانبهاره يبدأ الـفيلم 
بـصور الـسـيـنمـا األمـريكـيـة وإعـجابه بـاسـتر ويـلـيـامز وجـ كـيلـى فهـو ابن احملـامى قدرى
ـلـيـجى) ووالـدته مـر (محـسـنـة تـوفـيق) وأختـه ناديـة (لـيـلى حـمـادة) وهم أسرة (مـحمـود ا
Victory Co- درسة عريـقة "كليـة النصر بـسيطة مـتوسطـة ولكنهـما حاوال إحلاق ابـنهمـا 
ـاديـة وتـنـشـأ له lage" حـتى يـتـعـلم أفـضل تــعـلـيم فى ذلك الـوقت حـتى لــو يـفـوق قـدرتـهم ا

ـدرسـة فهـو مـسيـحى ذو قـيم تـتضح فى احـتـرامه لذاته صـداقات من ديـانـات مـختـلـفة فى ا
ــظـهـر غـيــر الئق أمـام زمالئه واحــتـرأمه لـلـفن ورفـضه الــذهـاب إلى احلـفل لــكى ال يـظـهـر 
ـمارسـة الـرذيلـة مع إحدى وتـمـسكه به إلى الـنـهايـة وأيضـاً الـقيم الـشـخصـيـة لديه ورفـضه 
الفـتيـات التى اسـتطـاع زمالؤه إقامة عـالقة معـها فى الـسيـارة رغم رغبـته اجلامـحة فى هذا
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وت أخـيه األكبر السن إلقـامة عالقـة جنسـية لـكنه رفض اخلطـيئـة أيضاً يـظهـر مدى تأثـره 
سيح وهو صـغير وتذكره لكلـمة جدته حينما قـالت : "ياريت كان الصغير هوه بـعدما حرق ا

اللى مات".
كما يـبرز شـاه قضـية الديـانة من خالل الـفيلم فـالدين لله والـوطن للـجميع ويـؤكد على
تـلك الـفكـرة من خالل الـفـيلم فـكـلهم اجـتـمـعوا عـلى حب اإلسـكنـدريـة وأيضـاً عـدم وجود أى
خالفـات أو معـوقات لـلـصداقـة بسـبب اخـتالف الديـانة فـقـد أبرز شـاه تـلك الـصداقـة ب
سيحى واليهـودى ومدى التعاون واحلب ب تلك الطوائف كما أكد ذلك من خالل سلم وا ا
ـسـلم إبـراهـيم (أحـمد ذكى) والـيـهـوديـة سـارة (جنالء فـتحى) وهى العـالقة الـعـاطـفـية بـ ا

حامل فى ابن منه أيضاً العالقة التى جتمع يحيى بأخت محسن صديقه وهى مسلمة.
ويوضح اخملـرج األحوال السيـاسية واالجتمـاعية فى تلـك الفترة الـزمنية فى األربـعينيات
من الـقـرن الـعـشـرين ووجـود غـارة وإطـفـاء الـنـور خلـوف الـشـعب وحـالـة الـذعـر الـناجتـة عن
ـلــهى الـلــيـلى (الــكـبـاريـه) وحـال الـرقص والــفـســاد فى غـضــون الـغـارة االحـتالل ووجــود ا
صـرى حـيث كان يـحيـى ال يسـتطع إرتـداء مالبس فـاخرة واألحـوال االقـتصـاديـة للـشـعب ا
ثل صـرى ألنه  اديـة بـالنـسبـة للـغـالب األعم للـشـعب ا مـثل زمالئه بـسبـب ضيق األحـوال ا
توسطة وهى األغلبية من الشعب كما يوضح الفرق ب تلك االسرة وأسرة محسن الطبقة ا
صديـقه ووالـده فـريـد شوقى (شـاكـر بـاشا) وأسـامـة عـبـاس (توفـيق مـسـاعد الـبـاشـا) الذى
يسـتطيع أن يـستغـل احلرب لصـاحله ويستـفيد مـنها مـادياً واسـتطاعـته أن يساعـد ابنه على
ـلك الكـثير من السـفر السـتكـمال تعـليـمه فى اخلارج وسـخريته مـن صديقه قـدرى الذى ال 
ادة ومـدى تأثيـر ذلك عليه نفـسياً حـيث يشعر بـأنه أقل منهم مـادياً وبالتـالى يبرز اخملرج ا
ادة من خالل تلك اللقطات ولكن بعد انـبهاره بالسينما األمريكية فهو يحلم بالسفر أهمية ا
ـثالً ولـكن ذلك يـتـعارض مع رأى والـده الـذى يـتمـنى أن يـصـبح ابنه ألمـريكـا لـكى يـصبح 
مهنـدساً حتقيقاً لـرغبته الشخـصية التى لم يسـتطع حتقيقهـا ذاتياً فيريـد حتقيقها من خالل
ابـنه ولكنـه رغم رفضه إال أنه يـساعد ابـنه لتـحقـيق حلـمه باالستـدانة والـسلـفة لكـى يحقق له
ـصـرى وتضـحـية األهل إلسـعاد كل مـا يتـمنـاه فـشاهـ يـؤكد وجـود القـيم داخل اجملـتمع ا
أبنائهم أيضاً رفضه احلصول عـلى أتعاب احملاماة نظير دفاعه عن إبراهيم الذى يدافع عن
بلـده ضد االسـتعمـار كمـا يوضح لنـا الفـيلم صراع اإلحـتالل البـريطانى أثـناء فـترة احلرب
ـدمر عـلى الكثـير من الـدول ومحـاوالت الدفـاع عن مصر من خالل يـة الثـانية وأثـرها ا العـا
صراع بعض الـضبـاط مع سلطـات اإلحتالل الـبريطـانى وأيضـاً هروب جمـيع اليـهودي من
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مـصـر ومنـهم أسرة (يـوسف وهبـى) وإبنه دايـفيـد وابنـته سارة والـلـجوء إلى جـنوب أفـريقـيا
لــلـهـروب من الـنــازيـة ومـنـهـا إلـى فـلـسـطـ ورفــضه لـفـكـرة اإلرهــاب حـيث يـقـول "إنى أدين

اإلرهاب وال أقبل اغتصاب حق على حساب حق آخر".
ـستغل لـظروف االستـعمار واحلرب ويظهـر من خالل األحداث مرسى (عـزت العاليلى) ا
والـتـعــاون مع الـضـبـاط ولـكن بـغـرض احلـصـول عـلـى مـكـاسب مـاديـة أيـضـاً يـبـرز جـمـاعـة

سلم ومحاوالتهم فى الدفاع عن الوطن ضد االحتالل. اإلخوان ا
ـسـرحــيـات ويـبـرز من خاللـهـا بـعض الـشـخـصـيـات مــحـاوالت يـحـيى الـعـديـدة فى تـقـد بـعض ا
السـياسـيـة بشـكل كومـيدى مـثل تمـثيـله لـدور هتـلر أثـناء حـضور الـسفـيـر البـريطـانى وتدريـبه لزمالئه
إلقامة اسـتعراضات وحصوله على دعم من ليـلى فوزى (البرنسيسة شـاهينور) إلقامة عرض مسرحى
آخر ولكن لـألسف يفشل الـعرض ولكـنه يظل مصـر على الـسفر لـلتعـلم من اخلطأ وبـعد تخـرج يحيى
صـرى مقابل ١٥ جنيهاً شهرياً وهو يتوسط له زوج أخته (البـير) فى احلصول على وظيفة فى البنك ا
سرحية يرفض أن يكون موظفاً لرغبته فى السينما منذ الطفولة ويتضح ذلك من خالل الفيلم وعرضه 

هاملت أثناء الدراسة ومحاوالته للتصوير. 
كـمـا يبـرز شـاه فـكـرة الـدين من خالل الشـيخ (عـبـد الوارث عـسـر) الـذى يقـول: "خـير

أجناد األرض جند مصر".
كـما يـعـبر شـاهـ عن العـالقة الـشـاذة ب عـادل (أحـمد مـحـرز) وأحد ضـبـاط االحتالل
الـذى أراد االنتقام منه ولـكنه يقع فى حبه ويقـيم معه عالقة شاذة وبالـتالى استطاع اخملرج
الـعبـقـرى إبـراز الكـثـيـر من العـالقات والـطـوائف واألحـوال السـيـاسـية واالجـتـمـاعيـة وتـناول
الكثير من القـضايا فى موضوع الفيلم فهو عنده من الـقدرة أن يجعلك أثناء مشاهدة الفيلم

وكأنك تعيش داخل هذا الزمن بكل ما فيه من متغيرات وأحداث.
بـعـد سـفـر يـحـيى عـلى مـ الـسـفـينـة ورؤيـته لـتـمـثـال احلـريـة عـنـد الـوصـول وحتـول هذا
الـتمثـال إلى امرأة قـبيحـة تضـحك بسخـرية واسـتهزاء ويـنتـهى الفيـلم وكأنه يـريد أن يوضح
للـمشاهـد أن أمريكا لـيست باحلـلم الذى يستـحق كل هذا اجلهـد بل إنها خدعـة فكل ما كان
ـثل له من قـيمـة لهـذا التـمثـال فبـمجـرد وصـوله ورؤيته له واقـعيـاً أصبح زائـفاً وكـأن احللم
ـليـئـة بـالـزيف واخلـداع فهـى قد تـبـدو مـبـهرة والـصـورة الـتى بـداخله حتـولت إلى احلـقـيـقـة ا
ولـكنها حقيـقةً قبيحة وكـأن شاه يبعث رسالـة لكل شاب فى مثل هذه السن من خالل ذلك
شقة الفـيلم لكل من يـرى فى أمريكـا احللم واإلبهار إنـها ليـست كذلك وال تستـحق العنـاء وا

لكى تكون هى حلم العمر فما هى إال أكذوبة. 
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جماليات موسيقى الفيلم : جماليات موسيقى الفيلم : 
: موسيقى التتر : : موسيقى التتر :  أوالأوالً

شـاهد بـجو وسـيقى فى الـتتـر بعـد صوت الـراوى (أفان تـتر) وفـيهـا بهـجة تـشعـر ا تبـدأ ا
اإلسكندرية الساحر مع ظهور الفيولينة فى الطبقة الصوتية احلادة فى آداء جمل حلنية متأثرة
ــصـاحـبــة من الـفـلــوت والـكالريـنــيت واألبـوا وبـاقـى الـوتـريـات ـوســيـقى األمـريــكـيـة وا بـروح ا
ـلـيـئـة ـبـهـجـة ا ـزج بـ الـروح ا ـوسـيـقى تـعـمل عـلى ا واإليــقـاعـات لـهـا دور هـام خـاصـة أن ا
بالـنـشـاط واحليـويـة والـتى تـعبـر عن جـو اإلسـكـندريـة واإليـقـاعات الـتى إسـتـخـدمهـا الـظـاهرى
ستخدمة فى موسيـقى اجلاز مع استخدام احلليات والساللم إيقاعـات غربية تشبه اإليقاعـات ا
التصاعدية التى يـعتمد عليها اللحن من آلة الفلوت باإلضافـة لتأثر شاه بالسينما األمريكية
ـزجـها ـوسـيـقى عن تـلك الـفـتـرة والـتى  فى فـتـرة األربـعـيـنـيـات من الـقـرن الـعـشـرين وتـعـبـر ا
وسيقاه منذ البداية حيث يضع بعض مقتطفات من موسيقى األفالم األمريكية فى الظاهرى 

شاهد بهذا اجلو من بداية الفيلم. تلك الفترة داخل موسيقى الفيلم بحيث يشعر ا
اجير" والـتى يستـطيع من خاللها قامات الـغربيـة "ا ويـعتمـد الظاهرى عـلى استخـدام ا
تـوظيف موسـيقـاه ومزجـها مع موسـيقى األفالم األمـريكـية بـشكل يتـناسب ومـوضوع الـفيلم

شاهد مع اجلو الدرامى ألحداث الفيلم.  حتى يتعايش ا
شاهد الدرامية :   شاهد الدرامية :   : موسيقى ا ثانياثانياً : موسيقى ا

ثم تـظـهر مـوسـيقى أمـريـكيـة تـصاحب اسـتـر ويلـيـامز ونالحـظ أن براعـة فـؤاد الظـاهرى
وسيقى وسيقى العـام داخل الفيلم من نفس النسيج ا تكمن فى استخـدامه للنسيج واجلو ا

صاحبة لألفالم األمريكية فى تلك الفترة. وسيقى ا سيطرة على ا والروح ا
لـهى الـلـيلى وتـعـبر عـنه مـوسـيقى بـاألكـورديـون والتـرومـبيت واإليـقـاعات يـدخل مشـهـد ا
شهد عـن روح االبتذال والفساد فى ـشهد بإيقـاع من آلة البوجنز ويـعبر ا والدرامز ويبدأ ا
ـوسيقى إلحسـاس كامل للـمشاهد بـطبيـعة احلال وحتى الـكباريـة كما تضـيف الصورة مع ا
الكلـمات الـتى يؤدوها فى الـكبـارية فتـعبـر عن جو االنحالل األخالقى حـيث يؤدون بـأسلوب

ينير" : الرسيتاتيف لعساكر االستعمار االجنليزى فى مقام النهاوند "ا
والكلمات : ( يا كاب أحب قدومك يـا كاب واموت فى قدومك يا كاب ولبسك ميرى يا

كاب يخلى القلب بياللى ) 
ويدخل فى تلك األثنـاء زمارة الغارة والتى تعبر عن وجـود الرقص والغناء والفساد حتى
فى غـضـون تـلك الـظـروف الـسيـاسـيـة الـتى تـمـر بـها الـبـلـد أثـنـاء االسـتعـمـار فـهـو يـعـبر عن
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ـال مهما كـانت الظروف حتى شريـحة معـينة من اجملتـمع ال يشغـلها سوى الـنزوات وجمع ا
وجودين ولكـنها تأمر بعد اقـتحام الكبـارية فتقوم حتـية كاريوكـا رغم خوفها وخوف جـميع ا

الفرقة باالستمرار وعدم التوقف.
موسيقى مجرد خلفية بسيطة تصاحب مشهد احلفلة عند الباشا فريد شوقى.

( استمرار حالة الـسكر والعربدة فى الكبارية واستمـرار نفس التيمة وأغنية (اه يا كاب
رغم كل األحداث. 

ـشاهـد عـلى الـصـمت التـام بـدون حـتى حـوار وهو كـمـا يـعـتمـد شـاهـ فى بـعض ا
شاهد وزيـادة تأثره واندماجه مع الصورة ويـكون كل تركيزه بجميع لتـقوية إحساس ا
شـاهد من خالل حاسة ـضمون الـصورة فهـو يرغب أن يسـمع ويرى ا احلواس موجه 

البصر.
حينـما يعجـب يحيى بـجمال أختـه يطلب منـها الرقص وتـدخل موسيـقى فالس كالسـيكية

ليوهان شتراوس وهى جزء من عمل "الدانوب األزرق".
صاحبة اجليتار. أغانى أمريكية يتغنى بها يحيى وأصدقائه أثناء رحلتهم 

جموعة من تدخل موسـيقى من النحاس تعبر عن الـقلق والتوتر فى مشهد لـقاء الباشا 
الشعب إلرضائهم.

صاحبة يحيى تعليم أصدقائه الرقص. وسيقى راقصة  البيانو يدخل 
مـوسـيــقى من أفالم األربـعــيـنـيـات األمــريـكـيــة خـلـفــيـة تـعــبـر عن لـقــاء الـشـاب بــصـديـقه

النيوزيالندى.
تدخـل تـيمـة مـوسـيـقـيـة تـعـبـر عن سـفـر يـوسف وهـبى وابـنـته سـارة وهـروبهـم من مـصر
ان الذين يبحثـون عن اليهود فى أى مكان وتظهر ليتـجهوا إلى جنوب إفريقيـا للهرب من األ
صريـة الصـميمـة وفيهـا الكـثير من الـشجن الذى تيـمة أخرى من الـناى وتـعبر عن الـروح ا
ستمرة عند وداع تعبر عنه آلة الناى احلزينة ويصاحبهـا التشيللو ببعض النغمات الطويلة ا

سارة لعشيقها إبراهيم قبل اخلروج من مصر.
موسيقى عنيفة تصاحب لقطة من لقطات احلرب.

تـيمة مـوسيقيـة عند لـقاء سارة ودايفـيد أخيـها مع والدهمـا أثناء الـهروب من مصر وهى
لئ باحلـسرة والندم من القـانون والوتريـات وهمنج (آهـات) من الكورال تعـبر عن الشـعور ا
لـترك اإلسـكـندريـة التى تـعـتبـر كل شىءبـالنـسبـة لهـم ومرارة الـفرقـة واإلغتـراب وهـنا يـلمس

اخملرج قضية اإلغتراب عن الوطن.
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ـسـرحيـة التى يـقدمـها يـحيى وزمالؤه فى حـضور الـسفـير موسـيقى أمـريكـية تـصاحب ا
البريطانى.

رتـبطة بالـرئيس تشـيرشيل واحلرب تيمة حلـنية أوركـسترالـية تصاحب بـعض اللقـطات ا
ية الثانية. العا

ـوسـيقى األمـريـكيـة ألفالم األربـعيـنـيات تـصـاحب مشـهـد يحـيى عـند خـروجه من قـصر ا
سـرحى الذى يـود أن يقـدمه على طـريقة األفالم األميـرة شاهـينور الـتى ستـمول له عـرضه ا
صـاحبـة هى موسـيقى أمـريكـية تـعبـر عن عشق يـحيى لـتلك ـوسيـقى ا األمريـكيـة وبالـتالى ا

األفالم وموسيقاها.
موسـيقى أمريـكيـة تصاحـب احلفل الذى يـقدمه يـحيى حتت رعـاية االميـرة شاهـينور ثم
أغنية أمريكية فى نهاية احلـفل وهو االستعراض الذى ترقص عليها الفرقة ثم موسيقى من
اجلـيتار واإليـقاعـات والفيـولينـة حيـنما يـتذكـر يحيى مـا حدث وهو صـغيـر عندمـا حرق أخوه

سيح وأفصحت اجلدة عن رغبتها فى موت الصغير بدالً من الكبير. ا
وضع الظاهرى موسيقى ذات طابع مارش عسكرى لتصاحب لقطات احلرب مرة أخرى

حتى تكون أكثر تعبيراً عن تلك اللقطات.
موسـيـقى لهـا طـابع يشـبه اجلـاز بدءاً من مـشـهد احملـكـمة حـيـنمـا خـسر قـدرى الـقضـية
ا توقعه قـدرى أنه سيخـسر قضيـة إبراهيم وحال الـبلد ومدى للـدفاع عن إبراهيم وتـوحى 
لـهى اللـيلى ومن ة وتـستـمر حـتى مـشهـد ا ا فى الـبلـد من أحـكام ظـا الفـسـاد والالمبـاالة 
بـعده مشهد البـنك وفيه يحيى واقف حزين لرغـبته فى السفر واحللم بـالسينما إلى أن تدخل

ية. لقطات أرشيفية من احلرب العا
أغنية أمريكية تصاحب مشهد قبور حلرب العلم وحزن دايفيد على أصدقائه.

موسـيـقى أمريـكـية عـنـد رؤيته لـتـمثـال احلـرية الـذى فجـأة يـتحـول المـرأة قبـيـحة تـضحك
ضحكة سخرية واستهزاء وينتهى بها الفيلم.

ؤثرات الصوتية : ؤثرات الصوتية : : ا ثالثاثالثاً : ا
يناء ؤثرات الـصوتية مـثل هدير البـحر وصوت إقالع الـسفينـة فى ا ويسـتخدم شـاه ا
وأيـضـاً تـوظيـفه لـلـمـوسـيقـى األمريـكـيـة فى فـتـرة األربعـيـنـيـات بـشكـل جيـد جـداً كـمـا أبدع
ـوسـيـقى فـؤاد الـظـاهـرى عـنـد وضع مـوسـيـقى هـذا الـفـيـلم حـيث اسـتـطـاع أن يـربط بـ ا
وسيـقى خلقت جواً جـمالياً لـلفيلم ـزج رائع فا مـوسيقاه ومـوسيقى األربعـينيات األمـريكية 

وضوع الفيلم. شاهد  وسيقى وأهميتها فى الربط واندماج ا يعمل على إبراز دور ا
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اخلالصة :اخلالصة :
هذا الفيـلم متعدد االجتـاهات والقضـايا ويتـناول الكثـير من القضـايا الفكـرية والفلـسفية
من خالل مشـاهـد الـفيـلم وأيـضـاً فلـسـفة اآلخـر الـتى تـشكل مـفـهـوماً فـلـسفـيـاً مـنذ الـبـداية
وعالقة جـمـيع أفراد الـفـيلم كلٍ مـنـهم باآلخـر وتـتضح قـدرة شـاه عـلى تـعدد األطـروحات
داخل الفيلم الواحد كما أن هذا الفيلم هو أول فيلم سيرة ذاتية فى مجموعة سينما (األنا)

التى بدأها شاه فى أربعة أفالم تتناول حياته الذاتية بجرأة غير مسبوقة.
ـوسيـقى وارتباطـه بهذا الـفن منذ ومن خالل هذا الفـيلم يـتضح لنـا تعـايش شاه مع ا
سرحـية الـذى حاول القـيام بـها وهو وسـيقى األمـريكيـة وأيضـاً ا سن مـبكرة حـيث تأثـره با
طالب كانت مـسرحية موسيقية وهـذا أيضاً ما أكده الناقد األستـاذ رفيق الصبان فى لقائنا
ـوسيقى قـبل السـينمـا فى حيـاته كما أن أول أعـماله اإلبـداعية معه حـيث ارتبط شاهـ با
وسـيقـية الـتى دلـلت على هـذه الرابـطة من خالل ـسـرحيـة ا فـى مرحـلة الـدراسة كـانت تلك ا

سياق األحداث الدرامية فى الفيلم.
واهب ويـشعر باجلـمال أينما وبالتـالى فاخملرج يـوسف شاه هو مـخرج فنان مـتعدد ا
وُجِـد فى أىٍ من الـفـنـون كـمـا يـعـبر عـن هذه الـفـنـون من خالل أفـالمه اإلبـداعـية الـتـى تمـثل

صرية. همة فى السينما ا عالمة من العالمات ا
أفالم على إسماعيل :أفالم على إسماعيل :

فيلم "رمال من ذهب" عام ١٩٦٦
بطـولة : فـاتن حـمامـة-دريـد حلام - بـول بارج - عـبد الـوهـاب الدوكـإلى - ايـليـنا مـاريا

نيفيرو -كارلوث موينث - روبن روخو -نهاد قلعى-عبد السالم العمرانى
- إحـسان عـبد الـقدوس حوار: قصـة : احسـان عبـد القـدوس سيـناريـو : يوسف شـاه
إحـسـان عبـد الـقـدوس  مديـر الـتصـويـر : كلـود روبـ  مهـنـدس صوت : نـصـرى عبـد الـنور

غرب) دلل (ا إنتاج : إبراهيم ا
موسيقى: على إسماعيل

هـو فيلم اجـتماعى عـاطفى حيث تـتولد منـافسة بـ اثن هـما (طارق يـاسر) من أبناء
ـغربـيـة ويـتقـدم كلٍ مـنهـمـا خلـطبـتـها العم عـلى قـلب ابـنة عـمـهـما زبـيـدة فى إحدى الـقـرى ا
ويوافق األب على زواجها من ياسر فيسـافر طارق إلى أسبانيا ويعمل فى مصارعة الثيران
غرب وتـهرب زبـيدة من قـبيـلتـها فى الـصحـراء وتسـافر له هـناك ويـطلب مـنهـا العـودة إلى ا
خوفـاً من الـتقـاليـد والـشريـعة الـصـحراويـة التى قـد تـسئ لسـمعـتـها فى هـذه احلـالة ولـكنـها
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ترفض هذا الـطلب وتـظل بجواره ويـستطـيع طارق احلـصول على مـكاسب مـالية كـبيرة من
باريـات يضربه الثور ا يصيـبه بالهوس والـغرور من تلك الثـروة وفى إحدى ا هذا العـمل 
ـباراة كـما بـقوة ويـصاب بـجروح ويـلقـى ألفـونسـو أهم مصـارع أسبـانى مصـرعه فى هذه ا
يـقرر ياسـر السـفر إلى إسبـانيـا لالنتـقام من طارق وزبـيدة وحـينـما يصل إلى أسـبانـيا يرى
غرب وتلوم زبيدة على طارق إبتعادهم زبيدة تعتنى بطارق فيتراجع عن موقفه ويعود إلى ا

عن الوطن األصلى وتطلب منه العودة وينتهى الفيلم. 
جماليات موسيقى الفيلم :جماليات موسيقى الفيلم :

أوالأوالً : موسيقى التتر : : موسيقى التتر :
قدمـة أوركستـرالية بولـيفونيـة تبدأ بـالوتريات ويـتضح فيـها آالت النفخ اخلـشبية يبدأ تـتر الفـيلم 
بـاإلضافـة لآلالت الـنحـاسية واإليـقاعـات التـيمـبانى والـسيـمبـال ثم يـظهر اسـتخـدام األورج مع تـيمات
قام الـعجم (ماجيـر) وبظهور بعض األحلـان الشرقيـة التى ينتقل وسـيقى  حلنـية متعـددة حيث تبدأا
وتيـفات القصيرة مع صـاحبة وا ـؤلف إلى مقام احلجاز وفـيها تتابع سـيكوانس فى األحلان ا فيها ا

وجود الزخارف اللحنية فى اآلالت اخلشبية متمثلة فى (الترعيد) التريالت.
شاهد الدرامية : شاهد الدرامية : : موسيقى ا ثانياثانياً : موسيقى ا

يدخل جـزء حلنى من تيمة التتر يـؤديها األوركسترا الوترى فيـه إحساس بالشجن ومنها
إلـى تيـمـة حلـنـية تـتـجـلى فـيـها اإليـقـاعـات الـشرقـيـة (الـرق)والـناى والـفـيـولـينـة مع مـصـاحـبة
هارمـونيـة بسيـطة من التـشيـللو تـؤدى بتسـيكاتـو (النبـر) وهى تصـاحب مشهـد طارق وفاتن

حمامة فى الصحراء.
أثنـاء اقتـراب طارق من فـاتن وهو يـحاول تـقبـيلـها بـعد وقـوعهـا تظـهر آلة الـقانـون التى
تؤدى أحلـانًا بسـيطة بـالترعـيد وتصـاحبه الـفاجوط ثم الـناى والبـيانو يـؤدى بعض النـغمات
ـرحة وأيـضاً ـرح وهـذا التـضـاد ب األصـوات احلـزينـة وا ـصاحـبة الـتى تـعـطى طابع ا ا
ـشاهـد فى حالـة تشوق وسـيقى يـجعل ا الـغلـيظـة واحلادة يـعطى طـابعـاً جمـاليـاً من خالل ا
ـا سـوف يحـدث فـهى ال تعـمل عـلى توقع احلـدث بل فـيـها تـضاد يـعـمل علـى انتـباه وحـيرة 
وسيقـى تعبر ـتلقى ;وهـذا من براعة عـلى إسماعـيل فى وضعه لـلموسيـقى كمـا أن ا ذهن ا

شهد فزبيدة حتب طارق لكنها ترفض تقبيله لها. وجود فى ا عن نفس التضاد ا
نـطقـة الصـوتيـة احلادة جزء من مـوسيـقى التـتر مـن األوركسـترا والـفيـوليـنة تـؤدى فى ا
يصاحب مشهد طارق وهو يعترف ألمه أنه سيخطف زبيدة الليلة أمام عمها أبو ياسر شيخ

القبيلة وهى تعبر عن مدى حبه لها ورغبته فى الزواج منها.
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زبـيدة مع أمهـا تدعو لهـا وهى فرحة بـها أنهـا كبرت وتـدخل بعض األجزاء من مـوسيقى
التتر مع استخدام القانون واألورج فى آداء موسيقى معبر عن هذه الفرحة.

أثـنـاء "يـا ويـلك يـا أم زبـيـدة" تــدخل تـيـمـة حلـنـيـة من األوركـســتـرا وفـيـهـا تـتـابع وتـكـرار
ـصاحب للمَـشاهد أثناء ا يساعـد على توصيل روح الـقلق والترقب ا للـموتيفـات الصغيـرة 
خطف طـارق لزبـيدة كمـا أن اإليقـاعات لـها دور مهـمًا فى تـوصيل اإلحـساس للـمتـلقى مثل
استـخـدام البـوجنـز والتـيـمبـانى والـسيـمـبال مـع وجود اآلالت الـنحـاسـية الـتى تـقـوى اجلمـلة

تلقى بسبب غلظة الصوت.  وتزيد إحساس القوة لدى ا
أبـو زبيـدة يقول لـطارق أن يـقوم بتـجهـيز عـشرة أضعـاف مهـر زبيـدة وتدخل تيـمة حلـنية
شاهد تصاعدية بسلم صاعد من الهارب مع وجود آلة الناى بآداء رائع وبديع يشعر منه ا
ـشاعـر الـداخلـيـة فقـد أبـدع على إسـمـاعيل حـيث إن الـناى وكأن الـنـاى يتـكـلم ويعـبـر عن ا
أعـطى إحسـاس وكـأن هنـاك كوراالً فى تـلك اجلـملـة من شدة تـألق النـاى فـيهـا وتنـاسقه مع

الصورة.
تـدخل مـوسـيـقى مـع مـشـهـد وقـوف زبـيـدة وحـدهـا مع الـعـنـزة وتـتـحـدث إلـيـهـا وتـقـول ال
ـتبادلة ـشاعر احلب ا تتركـينى وحدى وتعـبر عن مشـاعر طارق وزبـيدة وهو يـقترب مـنها 
وسيقى بـآلة األورج ثم تدخل األوركسترا بـآلتى الفلوت واألبوا بينهما وهـو يقبلهـا وتبدأ ا
يـزة فيهـا تتـابع حلنى ثم الـبيـكولو والـبيـانو مع الـوتريات فى آداء ثـم الفيـوليـنة بـآداء تيمـة 
موتـيـفات صـغيـرة مـتقـطـعة ويـستـطـيع على إسـمـاعيل تـوصـيل إحسـاس وكـأن هنـاك كوراال
يـسـيـطـر عـلى الـلـحن من شـدة الـتـعـبـيـر الـغـنـائى من آداء اآلالت األوركـسـتـرالـيـة مع دخـول
ـنفردة من األوركـسترا اإليقاعـات واآلالت النحـاسيـة مع تكرار لـلجـمل التى تؤديـها اآلالت ا

صاحبة هارمونية بسيطة. كامالً وا
دخول تيمة حلنية جديدة أثناء وصول طارق إلى أسبانيا من األوركسترا ويستخدم فيها
آلـة الـكاسـتـانـييت اإليـقـاعـية الـتى تـعـبـر عن اجلو اإلسـبـانى وفـيـها قـوة من األوركـسـترا مع
ـشهـد ودخول مـشهد ـوسيـقى بشـكل مفـاجئ مع انتـهاء ا وجـود اآلالت النـحاسـية وتـنتهى ا

جديد.
لهى الليلى فى أسبانيا. موسيقى تعبر عن جو ا

ـلـؤه األمل فى الـوصـول إلى قـلـبـها يـاسـر يـحـاول التـأثـيـر عـلى زبـيـدة لـترتـبط به وهـو 
ويـحـاول بـالـضـغط عـلـيـهـا من مـدى تـأثيـر انـتـظـارهـا لـطـارق عـلى سـمـعـتـهـا فى تـلك الـبـيـئة
الـصحراوية التى يعيـشون فيها وشريعة الـصحراء التى تفرض نفـسها عليهم وهى تؤكد له
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زوجة بتـيمة قصيرة من صـاحبة من األورج  وسيقى ا حبها لطـارق وسفرها للحـاق به وا
األبوا والفيولينة وفيها شعور باألسى وإعترافها له أنها ال تخاف.

ـشهد فهو يربط ما ب تـيمة حلنية من موسـيقى التتر فيها الـبيانو واألجراس تصاحب ا
تتابعة تكررة ا وتيفات ا وسيقى بـوجود ا شهد وتتميز ا وسيقى وأجراس الكـنيسة فى ا ا
ة ولكن ألفونسو ـصارع ا يحدثه من جذب لـلجمهور أثناء ا أثـناء مشهد ضيقـهم من طارق 

يرى أنه غير جيد ألنه ال يلتزم بقواعد هذا الفن وأصوله.
بيـانو صولو بـأسلوب مونـوفونى ويليه صـولو بزق يصـاحب مشهد بـ بعض األشخاص

األسبان وهى تعبر حلبيبها عن إحتياجها له.
ـشـاهد من خالل اسـتخـدام كاتـمة مـوسـيقى تـعبـر عن روح الفـكـاهة وتـعمل عـلى جذب ا
تقطعـة من الوتريات مع استخدام اآلالت صاحـبة ا الصوت Sordina فى آلة الـترومبيت وا
ـثـلث واآلالت اخلـشـبـيـة مـثل الـفـلـوت والـبـيـكولـو والـفـاجـوط مع وجـود حلن اإليـقـاعـيـة مـثل ا
ـرح وحلن آخـر غنـائى تـؤديه الفـيـوليـنة مع ـزجـها بـ الـلحن ا ـوسـيقى هـنـا بولـيـفونـية  فا
مـوتـيـفات قـصـيرة من اآلالت الـنـحاسـيـة والـوتريـات أثـناء مـشـهد بـحث زبـيـدة عن طارق فى

إسبانيا. 
مــوسـيـقى من الـوتـريـات واآلالت الـنـحـاسـيـة تــصـاحب مـشـهـد مـصـارعـة الـثـيـران وتـبـدأ
شهد وتعبر عن هذا اجلو كما أن القوة تعبر عن وسيقى مع رؤية زبيدة للثور فى بـداية ا ا

خوفها حلظة رؤيتها للثور.
جزء من مـوسيـقى التـتر يـصاحـب مشـهد رؤيـة طارق لـزبيـدة بعـد وصولـها إلى إسـبانـيا
ؤلف اجلـو الشـرقى ومشـاعر احلب التى ويتضـح دور القانـون مع األوركسـترا وفـيهـا ربط ا

تربط بينهما باستخدامه آللة القانون.
شـاهد يتخللها الصمت واحلـوار بال وجود أى موسيقى مصاحبة وهذا يرجع كثير من ا

لرؤية اخملرج الفنية.
صاحبة وريتو وتدخـل موسيقى تعبر عن جو ا صارع طارق ا حينما يـذاع فى التلفاز ا
ـصـاحـبـة بـاقى ـا يـذاع من خـالل آداء الـترومـبـيـت الـصـولـو ذو الصـوت الـبـطـولـى الـقوى 

اآلالت النحاسية. 
صولو فيولينـة ويليها دخول األوركسـترا بتيمة حزيـنة فيها هبوط حلـنى وتؤدى الفيولينة
صـاحبة الـهارمونيـة أثناء رفض زبـيدة العودة إلى الـصحراء مرة الصـولو والنـحاس يؤدى ا

أخرى.
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كان فاجـأة والسرعـة فى التعبـير واحلركـة أثناء علم زبـيدة  تـيمة حلنـية تعـبر عن وقع ا
ـطعم ـكـان الـذى تعـمل به وتـرتـدى رداء يـنـاسب ا طـارق ويـأخـذها بـعض األصـدقـاء من ا
ـوجـود به طارقـا والـذى يـتنـاسب مع األثـريـاء والتـيـمة من الـفـيـوليـنـة والفـلـوت والـبيـكـولو ا
والبـيانـو ويـليـهـا مبـاشرةً دخـول األوركـستـرا باآلالت الـوتـرية واإليـقـاعات وهى تـيمـة غـنائـية

وتؤدى بقوة وفيها تتابع حلنى هابط.
ــصـارعــة بـاسـتــخـدام الـكــثـيـر من آالت مـوســيـقى من األوركـســتـرا تــعـبـر عن مــشـهـد ا
األوركستـرا بتبـادل األحلان فيـما بـينهـا مع وجود بعض الـزخارف اللـحنيـة مثل التـرعيد فى

آداء بعض اآلالت. 
موسيقى تصاحب مشهد ركوب زبيدة القطار وعلمها بإصابة طارق ونزولها فى احملطة
والتيمـة حلنية حزيـنة من الوتريات واألورج والـفاجوط وتستـمر مع إذاعة خبر وفـاة ألفونسو
زيد من التـشويق واالنتباه صاعـة فى إسبانيـا وهى تعبر عن تلك احلـالة الشعـورية  بطل ا
ـوسيـقى تصـاحبـها األجراس بـشكل مـتتـابع وتعـبر عن حـالة احلزن وسـيقى وا من خالل ا
واألسـى بتـلك احلادثـة وهـذا اخلبـر السـيئ ثم تـؤدى اآلالت النـحاسـية بـقـوة وتدخل الـتيـمة

صارعة. التى تصاحب مشاهد ا
وسيقى فى نهايـة الفيلم بعد أن تـقف زبيدة بجوار طارق وحـدهما من األوركسترا تـدخل ا
واألورج ويـعـتمـد عـلـى تـيـمات الـبـدايـة بـاإلضـافـة آللـة الـهـارب والـذى يـظـهـر فى آداء الـساللم
الصـاعدة مع الـوتريات فى األوركـستـرا كما تـظهر آلـة القـانون فى نهـاية اجلمـلة الـلحنـية لكى
تقطعة تعبر عن الروح الشرقية ثم األجراس مع األورج والـوتريات مع ظهور بعض النغمات ا
ى ثم دخول آالت البارزة بشـكل متتابع ومتـكرر واجلملة الـلحنية غـنائية من األوركسـترا الوتر
رح والـغناء اإليقاع بـضربـة قوية ثم تـدخل باقى آالت األوركسـترا وتنـتهى اجلـملة بـالشعـور با

بجزء من أغنية : يا طالع الشجرة هات لى معاك بقرة حتلب وتسقينى. 
وسـيقى تعبر عن صـارعة األخيرة من األوركـسترا وا تدخل موسـيقى تعبر عن مـشهد ا

صارعة.  فرحة زبيدة بنجاح طارق فى ا
ـألها الشـعور باحلـزن واحلسرة لـترك الصـحراء الوطن األصـلى أثناء مـوسيقى حـزينة 

شهد.  مشهد عتاب زبيدة على طارق بتركهم بلدهم وينتهى الفيلم بهذا ا
ؤثرات الصوتية : ؤثرات الصوتية : : ا ثالثاثالثاً : ا

ؤثـرات الـصـوتـيـة مثل حـفـيف االشـجـار وصـهـيل اخليـول مع الـبـيـئـة الـعربـيـة الـبـدوية ا
ـاعـز وشـدو الـكـروان أصـوات اخلـطـوات زقـزقـة الـعـصـافـيـر ونـقـيق الـضـفـادع أصـوات ا
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ارة أيـضاً استخدام بـعض اآلالت كمؤثرات صوتـية ; كما حدث فى مـشهد عيد السيارات ا
ـتنـافرة الـتى تبـعث القـلق مع الفـيولـينة فى ـيالد مثـل استخـدام البـيانـو ببـعض األكورات ا ا
طلـوب أجراس الكنائس وصوت القطار وتصفيق طبقة صوتيـة حادة جداً لتبعث التأثير ا

اجلمهور الذى يعتمد عليها الفيلم فى عروض مصارعة الثيران موضوع الفيلم.
اخلالصة :اخلالصة :

إن هذا الـفيلم يخـتلف من حيث طبـيعته التى تـعتمد عـلى البيئـة العربيـة الصحراوية فى
ـغرب وأيـضـاً مضـمون الـفـيلم كـقـصة حب تـربط بـ احلبـيـب هى مـحـور الفـكرة ورفض ا
احلبيبة الزواج بشريعة الصحراء تبعاً للتقاليد وتخلصها من كل ذلك فى سبيل احلفاظ على

تلك العالقة.
ـشاهدة وقد القيـنا صعـوبة شـديدة فى احلصـول على هـذا الفيـلم ولم توجـد أى فرصة 
ية لإلنتاج والتـوزيع السينمائى والذى من خاللها سنحت لى الفيلم سوى شـركة مصر العا
وجودة هى الوحيدة وبها كثير من الظروف حتليل الـفيلم داخل الشركة حيث إن النسخـة ا
ا صـعب إعادة تسجـيلها بشـكل أو آخر ;لذا نلـتمس األمر بإعـادة طبعه وتوزيعه التلـفيات 

وجودة فى اخلارج. باالستعانة بالنسخة األخرى ا
فيلم "األرض" عام ١٩٦٩ فيلم "األرض" عام ١٩٦٩ 

ـليـجى - جنـوى إبراهـيم -عـزت الـعاليلى - يـحـيى شاهـ - حـمدى بـطولـة : مـحمـود ا
أحمد - عبد الوارث عسر - توفيق الدقن - صالح السعدنى

قصة : عبد الرحمن الشرقاوى سيناريو وحوار : حسن فؤاد
مساعد مخرج : أشرف فهمى - داوود عبد السيد - أحمد يس
صور : محسن نصر مدير اإلنتاج : مصطفى عبد العزيز ا

مونتاج : رشيدة عبد السالم مدير التصوير : عبد احلليم نصر
موسيقى الفيلم وقيادة أوركسترا القاهرة السيمفونى : على إسماعيل

يـتنـاول الفـيـلم فتـرة الـثالثيـنيـات من الـقرن الـعشـرين فى مـصر والـصـراع ب الـفالح
واإلقـطـاعـيــ حـيث يـحـدد مـحــمـود بك أحـد اإلقـطـاعــيـ لـلـفالحـ عــشـرة أيـام فـقط لـرى
أراضـيـهم ثم يخـفضـها إلـى خمـسة حـتى يسـتحـوذ ببـاقى األيـام لرى أرضه فـيثـورون وعلى
لـيجى) الـفالح الثائـر ويزداد محـمود بك عنـاداً وينزع رأسهم محـمد أبو سـويلم (محـمود ا
ساندة الـدولة عبر األجـهزة األمنيـة والعسكـرية إلنشاء طريق ملكـية أرض بعض الفالحـ 
يصـل قصـره بالـطريـق العـمومى ثم تـرسل احلـكومـة قوات من الـهـجانـة لتـأديب أهـالى البـلد
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أمور على األرض أمام أهل وإخماد ثورتـهم ويصاب أبو سويلم أثناء تـصديه لهم ويجره ا
القرية حتى يكون عبرة لهم وليرغمه على االستسالم ولكنه يظل متمسكاً بأرضه.

جماليات موسيقى الفيلم :جماليات موسيقى الفيلم :
أوالأوالً : موسيقى التتر : : موسيقى التتر :

ـوسـيقـى فى التـتـر بـظهـور الـنـاى والهـارب فى نـغـمات سُـلـميـة صـاعـدة مع وجود تـبدأ ا
اإليقـاعات الشرقية (الرق والـدف) فى إيقاع يشبه الزار ثم تـد خل األوركسترا ويتجلى دور
الكورال بـاألغنيـة الشهـيرة لـلفيـلم (أرضنا الـعطشـانة) فى مقـام احلجاز-وهـو مقام به شىء
من الشـجن فى بعض األحلان-والتى تعبر عن إحـساس الفيلم والتيـمة احلزينة التى تتضح
مـنـذ دخـول الـنـاى تـعـبـر عن روح الـظـلم والـيــأس الـذى يـشـعـر به الـفالح من فـرض الـظـلم
ـة التى بـها الـكثـير من احلـزن الدف عـليـهم وهنـا عبـر على إسـماعـيل عن اإلصرار والـعز
مـعـبـراً عن مـعـنى الـكلـمـات الـتى تـدلل عـلى الـفـداء والـتـضـحـيـة من أجل هـذه األرض وهذا

الوطن.

شاهد الدرامية : شاهد الدرامية : : موسيقى ا ثانياثانياً : موسيقى ا
ـتفرقة من الـقانون كخلـفية وفى مشـهد جنوى إبراهيم تدخل بعض الـنغمات الـبسيطة ا
شهد وتعبر عن البـيئة الريفية الشرقية وهى تتحـدث عن مصر القانون والفيولينـة تصاحب ا

البسيطة.
وتـدخل أغـنـية (قـولـوا البوهـا الـبرتـقـال اتقـشـر) مع تصـفـيق أطفـال الـفالح والـزغـاريد

وتعبر عن البهجة فى أفراح القرية.
شاهـد فاخملرج يعتـمد على الصـورة واحلوار أكثر من كما يـتخلل الصـمت الكثـير من ا

صاحبة لكثير من اللقطات السينمائية. وسيقى ا اعتماده على ا
بعض األغانى التى تعبر عن الفولكلور الريفى.

تيمة موسيقية من األغنية (أرضنـا العطشانة) تؤديها الوتريات وتبدأ بضربة إيقاعية من
السيمبال والتيمة فيها بعض التنويع وتقوم الفيولينة بآداء موتيفة إيقاعية سلمية كروماتيكية
صـاعدة وهـابـطة تـتـكرر عـدة مـرات وهى تعـمل عـلى زيـادة روح التـوتـر والقـلق والـظلم وهى

. تصاحب مشهد وقوع خضرا على األرض ومدى الظلم الذى يقع على عاتق الفالح
تـيمـة مـوسيـقيـة حلنـيـة جديـدة تصـاحب مشـهـد خضـرا ومحـمـد أفنـدى وهى من القـانون
تقطع وأيضاً أسلوب النبر Pizz فى الوتريات التى تعمل والوتريات والرق بأسلـوب اآلداء ا
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شهـد التالى بـ وصيفة نـفرد للقـانون وتسـتمر التـيمة حـتى دخول ا على مصاحـبة اآلداء ا
ومحمد أبو سويلم.

ـصاحبة بـأسلوب النـبر ويغلب تيـمة موسيـقية من القـانون والرق والوتـريات التى تؤدى ا
عـلى اللـحن الـطابع الـشرقى واإليـقـاعى وهى جمـلـة تتـكرر مـرتـ وفيـها تـتـابع سلـمى هابط
وهى تبدأ بعـد االنتهاء من مشـهد محمد أفـندى وخضرا بعـد اتفاقهمـا على ضرورة حضور

وصيفة حملمد أفندى وتظهر تلك التيمة عند ظهور وصيفة فى الكادر السينمائى.
ويـكـرر جـزء من هـذا الـلـحن وهـو مـجـرد نـغــمـات مـتـقـطـعـة من آلـة الـقـانـون فى الـطـبـقـة

الصوتية احلادة أثناء مشهد ابوسويلم وعبد الهادى ومحمد أفندى.
فى مشهد طلب عـبد الهادى من أبو سويلم قراءة فاحتة وصـيفة يظهر جزء من موسيقى
ـزج بينـها وب الـتيمـة السابـقة من القـانون ويقـوم التشـيللو أغنـية "أرضنـا العطـشانة" مع ا
ـصاحبة البوليفونية على نفس والباص بآداء اللحن األسـاسى لألغنية كما تؤدى الفيولينة ا
ا ـؤلف للـمسـافات الـتى تـبعث شـعورًا بـالـقلق والـتوتـر  اللـحن بـآداء خافت واسـتخـدام ا
صاحبة سيحـدث كما يعتريها الشعـور باحلزن وعدم االستقرار الذى يسـيطر على اللحن وا
تلقى ويـبعث لديه إحساس بأن شيئاً ألـيماً ما سيحدث وبظهور ويؤثر بـالتالى على شعور ا
ـزج ب الـلحـن ـشهـد يحـدث الربط بـ اللـحنـ وكأن عـلى إسمـاعيل أراد ا وصـيـفة فى ا
الدال وهما أرضنـا العطشانة والذى يرتبط ارتباطا شـديد بأبى سويلم منذ البداية واللحن
ؤلف أراد التطابق ب حاستى اآلخ الذى يظهر من القانون ويرتـبط بظهور وصيفة وكأن ا
ـزج بطلى الـفيـلم وأيضاً رغـبة على السـمع والبـصر فيـما ب الـلقـطة التى أرادهـا اخملرج 
ميزين فى تلك اللقطـة; وهو تطابق ومزج له تعبيره إسماعـيل فى مزج اللحن األساسيـ ا
تـلقى تـلـقى بهـذين اللـحنـ كمـا يزيـد من داللـتهـما عـلى ا اجلـمالى الـذى يعـمق إحسـاس ا

بارتباطهما بالشخصيات احملورية فى الفيلم.
وتكـرر التـيمـة الدالـة على وصـيفـة من القـانون أثـناء مـشهـد وصيـفة ومـحمـد أفنـدى وهو

متجه إلى مقابلة رئيس الوزراء فى مصر.
صر أغنيـة فولكلـورية يؤديـها الفالحـون أثناء وداع مـحمد أفـندى وهو يـتجه إلى السـفر 

قابلة رئيس الوزراء بالعريضة.
قدمة استخدام تيمة "أرضنا العطشانة" باآلالت الوترية وآالت النفخ حيث يبدأ اللحن 
ـصاحبـة ثم ينطـلق اللحن من التـشيلـلو والكـنتـرباص وتؤدى آالت الـكورنو بـعض النغـمات ا
صاحبة له بوليفونية من الوتريات واآلالت النحاسية وهى تصاحب مشهد أبى من األبوا وا
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ـشـهد سـويلـم وعبـد الـهـادى وهـو يـسـتنـكـر مـوقف اجلـمـيع ورئـيس الـوزراء وتـبدأ الـلـقـطـة 
األرض الـذى يعبـر عن عنـوان الفـيلم ومـضمـونه فهى لـقطـة معـبرة مـليـئة بـاجلمـاليـات الفـنية

شاهد. والتعبيرية التى يستطيع أن يلتقطها ا
تيمة شجنية حلنية تبدأ مع مشهد ظهور األرض والطمى وتعبر عن احتياج األرض
ـتـمـثلـة فى ـيـاه وإلى االرتـواء ويؤديـهـا الـنـاى وتـصـاحب بـاإليـقـاعـات الـشـرقـيـة ا إلى ا
الدفـوف والـتى تـؤدى إيـقـاع حـزين يـشـبه الـزار وآداء النـاى يـشـبه الـبـكـاء والـنـحيب
الذى يصاحب مشهد حزن أهالى البلد ومحمد أفندى وانتظار عملية الرى وعدم وجود
ـسؤلـ حيث ال يـبلـوا سوى بـأنفـسهم ومـصلـحتهـم اخلاصة جـدوى من التـحدث إلى ا
ـشـروع اجلديـد مـجـرد خراب لـلـبلـد بـأكـملـهـا وفيه فـقط ويؤكـد مـحمـد أفـنـدى ان هذا ا

ضياع األرض.
تـدخل تيمة األغنيـة "أرضنا العطشانـة" بآداء الكورال أثناء قـول عبد الهادى ألبى سويلم
أن يجعل أهل البلـد تروى األرض العطشـانة ويليهـا مشهد أبى سويـلم وهو يشرب ويرتوى
فى نــفس الـلـحـظـة ويـقـول (األرض راحت يـا والد) وتـدخـل الـتـيـمـة احلـزيـنـة من الـنـاى الـتى
شـاهـد وحـتى نـهايـة الـفـيلم وهى تـعـبـر عن احلـزن والشـجن الـعـميق تـصـاحب الكـثـيـر من ا
ـوجود داخل أهل البلـد والدفوف تصـاحب الناى فى بعض األحـيان وفى األحيان اآلخرى ا

ؤلف بالناى فقط. يكتفى ا
تـيمة مـوسيقـية إيقـاعية تـعتمـد على اإليقـاعات الشـرقية مـتمثـلة فى آلة الـطبلـة فقط بآداء

صاحبة للمشهد. تتالية ا بعض اإليقاعات ا
ؤلف العود للتعبيـر عن تيمة حزينة فى مشهد وصـيفة وهى تستقبل أبيها أبو يستـخدم ا
سويـلم بعـد عودته مـتـجهـاً إلى منـزله ويلـيـها تـيمـة أرضنـا العـطشـانـة من النـاى ويصـاحبـها
األوركسترا ويـكرر صولو الناى مرة أخرى ثم األبـوا فى آداء نفس اللحن أثناء جرى دياب
ؤلف اللحن من خالل اآلالت الـتى تعبر عن اإلحساس الشجنى حتى من خالل آلة ويتناول ا
ـوجـود عـلى األبـوا فـقـد تـنـاولـهـا فـى مـسـاحـة صـوتـيـة مـنـخـفـضــة عـبـرت عن نـفس احلـزن ا

الشاشة فى حزن أهل البلد على أرضهم.
يـدخل الـعود مـرة أخرى بـآداء التـرعـيد (الـتريل) عـند مـشهـد أبى سـويلم وهـو ينـظر إلى
أرضه وهو فى شدة احلزن ويليها األبوا بآداء اللحن األساسى ثم نفس اللحن من الوتريات
مع وضع بعض الزخارف اللـحنية وتكـرر تلك اجلملة اللـحنية بنـفس اآلالت مرة أخرى وفيها

إحساس الفالح وشعورهم بالظلم بعد حبس أبى سويلم.



±∂≤

يؤدى الـوتريات خـاصة الـفيـولينـة فى الطـبقة الـعالـية مقـدمة مـوسيقـية لـلتيـمة الـدالة على
وجود وصيـفة من الـقانون عـند مشـهد وصيـفة وعبـد الهـادى ويدخل فى النـهاية الـناى حيث
صـاحبـة على ـستـخدمـة فى آداء ا ـؤلف التـنويع عـلى تلك الـتيـمة من خالل اآلالت ا يـتعـمد ا

هذا اللحن.
تـدخل اآلالت األوركسـترالـية واإليقـاعات بـقوة ويؤدى الـعود مع الـوتريـات بعض األحلان
نوعة على التيمة األساسية "أرضـنا العطشانة" بعد قتل خضرا وعلم وصيفة بهذا احلادث ا

وتأثرها وحزنها على خضرة.
تيمة حلنيـة سلمية تصاعـدية يؤديها الوتـريات ثم تدخل آالت النفخ النـحاسية واإليقاعات
ويتبـادال اللحن والـذى يعـتمد عـلى الفيـولينـة بشكل أسـاسى عند رمى الـفالح للـحديد فى

الترعة.
التيـمة الدالـة على وصيـفة يؤديـها القانـون الصولـو عند مـشهد وصـيفة وعـبد الهادى ثم
يـدخل األوركسـترا بآداء قـوى جداً من األوركـسترا كـامالً باآلالت الـنحاسـية واإليـقاعات مع
التـيمـة األسـاسيـة ألرضنـا العـطشـانة مع بـعض الـضربـات اإليقـاعيـة من السـيمـبال مع دور
الـنحاس الـقوى والتى تـعبر عن مـجىء احلكومـة والضرب فى أهـالى البلـد وهى تعتـمد على
وجود من احلكومة اللحن األساسى لكن اآلداء القوى من األوركسترا كله يعبر عن العنف ا

متمثالً فى الهجانة جتاه أهالى البلد.
ـتقـطع والنـبر من الـوتريـات عنـد تعـامل أحد تيـمة مـختـلفـة جديـدة من السـينـير واآلداء ا

الهجانة مع أبى سويلم وفيها الكثير من الترقب واحلذر.
دخول النـحاس مع اإليـقاعات فى آداء اجلـليـساندو الـهابط الـذى يعبـر عن حلظـة هبوط

عبد الهادى وضربه الحد رجال الهجانة أمام وصيفة وخوفه عليها.
) بـعد مقابلته حملمود بك تـيمة حلنية تصـاحب مشهد عودة الشيخ حـسونة (يحيى شاه

وهى من الوتريات واإليقاعات.
جزء من اللحن مونـوفونى والذى يعتـمد على الناى فـقط قبل مشهـد أحد أفراد احلكومة

أمور) وهو يتحدث إلى علوانى (صالح السعدنى). (ا
تيمـة إيقاعية تعتمد عـلى السينير واإليقاعـات مع بعض آالت النفخ والعود وهى تعبر عن

خوف أهالى البلد ودعواتهم للشيخ حسونة.
األبوا والـفلـوت والفـيوليـنة واآلالت الـنحـاسية وتـبادل الـلحن أثـناء سالم أبى سـويلم على

أحد أفراد الهجانة وفيها بصيص أمل من أبى سويلم.



±∂≥

تكـرر التيـمة من الناى مع مـصاحبـة الدفوف بعـد علم أبى سويـلم ووصيفة وعـبد الهادى
إن الشيخ حـسونة اطـمأن على أرضه وهـرب من البلـد وتستـمر تلك الـتيمـة حتى تدخل تـيمة
أرضنا العطـشانة من الكورال واألوركسترا كامالً أثـناء وصولهم لألرض ح تطلب وصيفة
من احـد الـهـجانـة الـسـمـاح لهـا بـجـمع الـقطـن وبعـد مـوافـقـته لهـا بـدأ مـغـازلتـهـا ويـأتى عـبد
الـهـادى ويصـفـعه عـدة صـفـعـات وتلك الـتـيـمـة مـعبـرة جـداً عـمـا يـحدث عـلى الـشـاشـة أثـناء
ـوســيـقى أيــضـاً أصــوات الـكـورال بــالـكــلـمـات الــتى تـتــطـابق مع جــرفـهم لألرض ويــدعم ا

الصورة.
أغنيـة "نورت يا قطن الـنيل" أثناء جمـع وصيفة والفـتيات للـقطن مع وضع بعض األجزاء

. من أرضنا العطشانة للمزج ب اإلحساس
تـبدأ الدفـوف ويلـيها الـتيـمة احلـزينة من الـناى أثـناء دفع محـمد أفـندى ثـمن القطن ألبى
سويلم وهو يبكى على فقدان أرضه مع بكـاء الناى ويستمر اللحن حتى مشهد علوانى وعبد

الهادى وحديثهم على موقف الشيخ حسونة وهروبه من البلد.
نتهى الـقسوة ويصاب أبو سويلم وينزف تصل احلكومـة لألرض ويتم ضرب أهل البلد 
ـأمـور بـربـطه من أرجـله وهـو يـنـزف ويـتـشـبث بـاألرض بـأصـابـعه الـتـى حتـفر دمـاً ويـأمـر ا
األرض أثـناء سحـله على األرض حـتى يكـون عبـرة الهل البـلد وتـعبر األغـنيـة بتـلك الكـلمات
"أرضـنا الـعطـشانـة نرويـها بـدمانـا" وهو يـروى أرضه حقـيقـةً بدمـائه التى تـسيل عـلى مدى
ـوسيقى مع تلك ارتبـاطه باألرض وما تـمثله تلك األرض من أهـمية حلـياة الفالح وتـتفاعل ا
األحداث وتـصل إلى ذروتها باستخدام اآلالت اإليـقاعية وآداء التيمة مـن النحاس ويليها فى
الـنهايـة التـتابع بـ اإليقـاعات والنـحاس وصـوالً بنـهايـة الفيـلم مع وضع الـناى فى جزء من
عبرة طـوال الفيلم بعـد تلك النهايـة الشديدة القـوة من األوركسترا حيث يـعبر الناى التيـمة ا
عن احلـزن والـشـجن فـكـأنه يـبــكى عـلى ضـيـاع األرض وضـيـاع أبى سـويـلم عـلى يـد الـظـلم

والطغيان ونرى أن آلة الناى فى هذه اللحظة كأنها ترثى أبى سويلم.
ؤثرات الصوتية : ؤثرات الصوتية : : ا ثالثاثالثاً : ا

ؤثـرات الصوتـية مـثل نقـيق الضفـادع وعواء الـذئاب وأصوات ؤلف بـعض ا واستخـدم ا
احليوانات داخل احلقل والتى تعبر عن البيئة الفالحى. 

اخلالصة :اخلالصة :
أعـتـقـد أن هــذا الـفـيـلم جنح جنـاحـاً كــبـيـراً من خالل مـوضـوعـه واألداء الـبـارع لـلـمـمـثل
) وهو ـاسـتر سـ شـهـد األساسى (ا ـليـجى طـوال مشـاهد الـفـيلم وخـاصـة فى ا مـحمـود ا
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يـعتصـر قلـوبنا بـتمسـكه الشـديد بـأرضه والتى تمـثل لكـثير من الـفالح الـعِرض فاألرض
بـالـنسـبـة للـفالح هى كل شىء وعـبر شـاهـ عن مدى الـظـلم الذى يـقع عـلى احملكـوم من
قـبل احلاكم فى رؤيـة فنـية جـمالـية رائـعة تـعبر عـن وجهة نـظر مـخرج واعى لـديه من اجلرأة
انـه بالـدور الـقـوى الـذى تـلعـبه الـفـنـون وخـاصة فن واجـهـة سـلـبـيات مـجـتـمـعه نـاجت عن إ

السينما فى توجيه السلوك ومكاشفة احلقيقة.
ملوءة بالشجن واحلزن التى برع وسيقى اجللية ا وقد كانت خير معبر عن هذا أيضاً ا
فيـها على إسـماعـيل والتى أرى إنـها ساعـدت جداً عـلى جنح هذا الـفيلم كـما ارتـبطت تلك
وسيقى واألغنيـة التى بنى عليهـا على إسماعيل أفكـاره اللحنية وهى (أرضـنا العطشانة) ا
شهد الـذروة وتمسك أبى سـويلم بأرضه والـتى ترتبط فى أذهـاننا جـميعـاً بالفـيلم خاصـة 
ـوسـيـقى ملـيـئـة بـاجلـمالـيـات احلـسـيـة والتى وهـو يـنـزف دمـاً وكـأنه يروى أرضـه بدمـائه. فـا

تآزرت مع الصورة وأعطت للمتفرج بُعداً جمالياً مزدوجاً من خالل التناسق فيما بينهما.
فيلم "االختيار" عام ١٩٧٠ فيلم "االختيار" عام ١٩٧٠ 

ـلـيـجـى - سـيف الـدين - هـدى بـطــولـة : سـعـاد حــسـنى - عـزت الـعـاليـلى - مـحـمــود ا
سلطان - ميمى شكيب - يوسف وهبى - عبد الرحمن أبو زهرة

مدير اإلنتاج : يوسف حلمى ناجى أبو اخلير  تصوير : أحمد خورشيد
مونتاج : رشيدة عبد السالم  مساعد اخملرج : على بدرخان

موسيقى الفيلم : على إسماعيل
ثقف ودورهم فى التفاعل هو فيلم سيكولوجى اجتمـاعى يعبر فيه شاه عن أوضاع ا
مع قضـايا اجملتمع كما ينـاقش قضية االزدواجية من خالل مرض االنـفصام فى الشخصية
ـرض وأيـضـاً مـا قـد يـفـضى إلـيه من جـرائم إلى حـد قـتل االخ ومـا يـعـانـيه أصـحـاب هـذا ا
ريـضة كمـا ينـاقش بعض الـقضـايا اجملـتمـعية والـصراع الـنفـسى داخل تلك الـشخـصيـة ا
الـتى تـؤدى إلى انـهـيار فى األسـر داخل اجملـتـمع أو االنـهـيـار األخالقى بـابـتـعـاد الزوج عن

زوجته وهجره لها حتى لو كان بسبب العمل والشهرة.
يتنـاول الفيلم قصة الكاتب والـروائى الشهير سيد (عزت الـعاليلى) عضو اجملمع اللغوى
ـا تكون تزوج من شـريفة (سـعاد حسـنى) ويبـدأ الصراع عـند وجود جـثة تشـبه سيد ور ا
ـورف اخملدر ويطلب منه الـوزير حضور مؤتمر فى لـتوأمه محمود (البـحار) الذى يتعاطى ا
سرحـية اجلديـدة كما يشـعر سيـد باخلجل من هذا بـاريس ولكن سيـد يهتم بكـتابة الـرواية ا
األخ الـذى يـخـزيه ويـفـضـحه أمام اجلـمـيع ويـتـوجه لـلـشـرطـة وتـقـرأ زوجـته روايـته اجلـديدة
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وتتخيل األحداث التى ترى أنها جزء من الواقع ويصل إلى الشرطة ويشك فيه احملقق فرج
ـلـيـجى) مـنـذ حـضـوره ويـتـوجـهـا مـعـاً إلى مـنـزله وتـظـهـر الـراقـصـة بـهـيـة (هـدى (مـحـمـود ا
سلـطان) والتى تؤكد وجود محـمود فى اليوم السابق وتؤكـد (ميمى شكيب) أن هذا احلادث
منـذ شـهرين وكـان سـيد يـكـتب رواياتـه مقـتـبسـها مـن احلقـيقـة احلـياتـيـة ألخيه مـحـمود ثم
بـاحث فـرج ليـبحث عـن سبب وفـاة أخيه ـفتـرض أنه مـحمـود إلى ضـابط ا يـتـوجه شخص ا
ولكن يـبـلغه فـرج أنه حى وفى صـحة جـيدة ويـحـتجـز فـرج البـواب (دُقدق) السـتـجوابه كـما
يـكـتـشف فـرج أن أحـدهـمـا قـتل اآلخـر والـثـانى يـقـوم بـتـمـثـيل الـدورين وذلـك نـتـيـجـة لـوجود
ـكان ويـبدأ فرج فى (حبـاية) فى الوجه مع اسـتحـالة ظهـورها لـلشخـص مـعاً وفى نفس ا
ـحمـود وتتـوجه شريـفة إلى بـهيـة وحتاول اسـتـجواب شـريفـة والتى يـرى إنهـا على عالقـة 
عرفة احلقيقة ويتقابال عند السيرك وتعترف له شريفة أنه من السهل الوقوع مقابلة محمود 
فى غـرامه ثم يتـجه سـيد إلـى منـزل بـهيـة ويـتهـمـها أنه مـوبـوء بالـرزيـلة والـفـساد ولـكـنه يرى
صورة شريفة والتى يعلم ان محمود رسمها فيغار على زوجته ولكن بهية تصارحه بأخطائه
حـمود أو غـيره من ـا جعـلهـا تبـرر له سبب مـعرفـتهـا  وبهـجره لـزوجته وعـدم معـاشرتـها 
الـرجال نتيجة احتياجـها الغريزى وتعترف شـريفة حملمود برغبتهـا جتاهه ولكنه يطلب منها
أن ترقص عـارية أمـام جـمع احلضـور فتـصفـعه وتـتركه ويـترك سـيد زوجـته والـسفـير أثـناء
دعوتـهـمـا له فى حـفل بـاألوبـرا ويـسيـر مـتـخـبـطـاً بسـيـارته وفى نـفس الـوقت يـتـبـادل ضـباط
باحث (فـرج ورؤوف) الرأى حول من فـيهـما القـاتل ويبدأ سـيد بـالشعـور بالذنب وتـعتريه ا
أزمة نفسية حادة تصل إلى ذروتها كما يتعاطى اخملدر حتى ينسيه ما هو فيه وتقرأ زوجته
ـا فـعل جتـاه أخيه ـأسـاة ويـدخل يـوسف وهـبى ويـصـارحه  مـا يـكـتـبه فى مـكتـبه وتـعـلم بـا
ويحاول االنكار ثم تنتابه حالة نفسية سيئة ويطارده البوليس إلى أن يقف وينادى على بهية
ــسـاس بـه وعـدم اطالق الــنــار وانـهــا قـادرة عــلى اقــنـاعه الــتى تــطـلـب من الـشــرطــة عـدم ا
بـاالستجـابة لهم وبـالفعل يذهـب بسيارة االسـعاف إلى مسـتشفى األمـراض العقـلية وهو فى

ؤتمر. هله احلظ بالسفر إلى ا حالة نفسية سيئة وبالتالى لم 
جماليات موسيقى الفيلم :جماليات موسيقى الفيلم :

أوالأوالً : موسيقى التتر :  : موسيقى التتر : 
وسيقى مع تتـر الفيلم بآلة األورج التى دخـلت حديثاً واستخـدمها على إسماعيل تـبدأ ا
إليـجـاد ألوان صـوتـية جـديدة غـيـر مألـوفـة من قبل وهـو اسـتطـاع فعـلـياً ظـهـور صوت يـشبه
الـصفيـر من خالل األورج فى البـداية ثم يـدخل األوركسـترا الوتـرى ثم األورج باسـتخراج
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وسـيقى بـ األورج واألوركسـترا وتـشترك اآلالت ألـوان صوتيـة مخـتلـفة وبـالتـالى تتنـاوب ا
صاحـبة أحيان أخرى ثـلث والتى تؤدى اللحن أحـياناً وا اإليقاعيـة مثل الطبلـة والبوجنز وا
ؤلـف مـقام ـوسـيـقـيـة فى مـقـام كُـرد ويلـمـس ا ويـكـرر الـلـحن مع بـعض الـتـنـويع واجلـمـلـة ا
احلـجاز الـذى يعـطى شىء من احلزن لـإليحـاء باسـتبـاق ما سـوف يحـدث كمـا توجـد بعض
وسيقى واسـتخدم النبـر فى الوتريات والطـبقة احلادة من الفـيولينة السكـتات التى تتخـلل ا
آلداء نـغـمـات طويـلـة مـسـتمـرة ويـتـمـيز هـذا الـتـتر بـكـثـرة األحلـان وتشـابـكـهـا كمـا اسـتـخدم
وتـيـفة الـكانـون (احملـاكاة) فى إنـتـقال الـلـحن بـ أكثـر من آلـة وفـيهـا تـتابع سُـلـمى هـابط 
صاحبات الهارمونية صغيرة تتكرر عدة مرات أيضاً يوجد آالت نفخ نحاسية تقوم بآداء ا

. وسيقى التى تشبه الصفير والتى يبدأ بها الفيلم أيضاً وينتهى التتر بنفس ا
شاهد الدرامية : شاهد الدرامية : : موسيقى ا ثانياثانياً : موسيقى ا

موسيـقى من األورج واآلالت اإليقـاعية تـصاحب مـشهد انـتظـار سيد لـلدخـول إلى مكتب
صادفة يقرأ خبر فى اجلريدة عن وجود جثة تشبهه. الوزير وبا

ـشهد اجتـاه سيـد وزوجته بالـسيارة إلى موسيـقى من األورج واإليقـاعات مجـرد خلفـية 
الـشـرطـة وتـنتـهى اجلـمـلـة بـدخـول الـوتريـات فى نـهـايـة لـلـمشـهـد تـعـبـر عن روح الـقـلق وعدم

اإلستقرار.
ا يشـبه الصفيـر يصاحب قراءة وسـيقيـة للبدايـة تظهر مـرة أخرى من األورج  التـيمة ا

شريفة لرواية زوجها.
يناء. تيمة موسيقية حلنية من األوركسترا الوترى تصاحب مشهد محمود فى ا

موسيقى من األورج بتيـمة مختلفـة فى مشهد سفر سـيد من ميناء اإلسكـندرية ثم تتكرر
التيمة األساسية والتى تشبه الصفير وهى فيها مشاعر حائرة غير مستقرة.

تيـمة موسـيقيـة مأخوذة من بـعض التيـمات الـلحنـية فى التـتر مع التـنويع علـيها وهى من
الـوتـريـات واألورج وتـؤدى اآلالت اإليقـاعـيـة مـوتـيفـات صـغـيـرة مـصاحـبـة لـلـحن وتـتـكرر فى
االماكن احملددة لـها والـتى تتخـلل اللـحن األساسى وهى تـصاحب مشـهد مـحمود وشـريفة

يناء وهو يقوم بتوصيلها بالدراجة البخارية. فى ا
موسـيقى مليئة بالـتوتر والقلق واالضطراب من األورج بـاالشتراك مع الوتريات واإليقاع
ليئة بـالقلق وهى موسيقى ـؤلف فيها على التـآلفات التى تبـعث احلالة الشعوريـة ا واعتمد ا
ـطلوب وهى أثنـاء قراءة سيد ؤلف توظـيفها لـلحصول عـلى اإلحساس ا ناجـحة واستـطاع ا

للخبر فى اجلريدة مرة أخرى.
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تيمة موسيقية من األورج تصاحب مشهد سيد وهو يبحث عن العوامات.
جزء من موسيقى التتر من األورج تصاحب محمود وهو يتحدث عن احلب.

تـرقص بهـيـة على أغـنـية (آه يـا وال آه يـا وال) وهى نـفس األغنـيـة التى اسـتـخدمـهـا فؤاد
الظاهرى فى فيلم نداء العشاق.

مشـهد تذكـر شريـفة حلديـثهـا مع محمـود وهى تتـحدث عن زوجهـا سيـد تتكـرر فيه نفس
مـوسـيـقى الـتـتـر من األورج مع إضـافـة تـيـمـات أخـرى من األورج والـوتـريـات وأيـضـاً وجود
صوت غـنائى تـغنى نـفس التيـمة ولـكن باآلهـات والصـوت يشبه الـغنـاء األوبرالى الـذى يؤكد
وسيقى (الـكالسيكية) وهى إضـافة جمالية تـعمقة لذلك الـنوع من ا تـخصصة وا الدراسة ا
تـلقى ثم تـتوقف وسـيـقى هذا الـفيـلم ساعـدت علـى تأثـير وتـعمـيق الصـورة احلـائرة لـدى ا
وسيـقى مرة أخرى إلى أن تعـود اللقطة إلى وسيـقى ويستكمل احلـوار وفى نهايته تـعود ا ا

احلقيقة لشريفة وأنها تتذكر هذا اللقاء. 
ـوسـيـقـاهـا إلى أن تـعـود الـتـيـمة مـشـهـد الـسـيـرك وتـصـاحـبه مـوسـيـقى فـرقـة السـيـرك 
وسيقى عند لقاء محمود ر ثم تستمر ا صاحبة الوتـريات بآداء النب وسيقية من األورج  ا
بشريـفة على باب السيرك فى جملة حلـنية طويلة جميلة ومـعبرة جداً من خالل آداء الفيولينة
والبـيانو والصـوت الغنـائى مع وجود تتـابع سلمى وآداء الفـيوليـنة بقوة f وكل هذه التـوليفة
من األصوات تعبـر عن شحنة نفـسية وداخليـة فهى تعبر عـما يدور فى خلجـات نفس شريفة

وإحتياجها لوجود حبيب.
تـبدأ مـوسيـقى من األورج والوتـريات واإليـقاعـات مع أصوات الـكورال التـى تؤدى بعض
لئ بالـبالون ـشهـد ا الـهمـهمات فى تـصاعـد حلنى ملئ بـالبـهجة واحلـيويـة يعبـر عن طبـيعة ا
ـصـاحب له لـلـتـعـبـير عـن جو ـهـرج ثم يـلـيـهـا مـوسـيـقى الـزار والـغـنـاء ا واألطـفـال بـجـوار ا

اخلرافات.
وسيـقى من األورج فى نهاية لـقاء سيـد ببهيـة بعد أن واجـهته بحقـيقته بـابتعاده تـدخل ا
ـشـهد الـذى يـجمع بـ شـريفـة ومـحمـود وهى تـصرح له بـإحـتيـاجـها له عن زوجـته وبـداية ا

شهد.  وسيقى لنهاية ا وتتوقف ا
جزء موسيقى راقص حينما يطلب محمود من شريفة أن ترقص.

موسـيـقى شـرقيـة راقـصـة أثـناء لـقـاء مـحمـود وبـهـيـة ثم دخول نـفس الـتـيـمة الـتى تـتـكرر
بإستمرار من األورج الشبيهة بالصفير وتعود اللقطة لبهية مع سيد.

نـستمع إلى جـزء من كونشـيرتو األوركـسترا للـمؤلف اجملرى بـيلال بارتـوك فى حفل بدار
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األوبرا أثناء دعوة سيد وحرمه للسفيـر وهذا يؤكد على عشق شاه للموسيقى الكالسيكية
وسيقات الكالسيكية التى ينتهـز الفرصة التى تسنح له فى أفألمه لتقد بـعض أجزاء من ا
واألمـريكـيـة إضافـة إلى االسـتـعراضـات والـتى تعـبـر عن اهـتمـامه الـشـديد بـهـذه العـنـاصر

الفنية داخل أفالمه.
ـصـاحـبـة الـتشـيـلـلـو وهى جـمـلة ـرتـبـطـة مـنـذ البـدايـة من األورج  تـدخل نـفس الـتـيـمة ا

صغيرة أثناء حتدث سيد عن أهمية البحار.
وتـيمة أخـرى من األورج وفيـها موتـيفـة إيقـاعية مـصاحـبة للـحن تتـكرر أكـثر من مرة من

اآلالت الوترية أثناء مقابلة فرج مع رؤوف وإبالغه بأنه أحق فى أن سيد هو القاتل. 
جـمـلة حلـنيـة بالـتنـاوب ب اآلالت الـوتريـة واألورج فى مـشهـد اجتاه سـيد بـالسـيارة إلى

شريفة.
ـشهـد شـريفـة وهى حـائـرة من أمر زوجـهـا وهى من نـفس الـتكـويـنات موسـيـقى خـلفـيـة 
وسيقى معـبرة عن احليرة والقلق من خالل اآللـية السابقة بـاإلضافة إلى اآلالت اإليقاعـية وا
مـزج تـلك اجملـمـوعـات اآللـيـة وتـنـاول آلة الـفـيـولـيـنـة فى الـطـبـقـة احلـادة الـذى يـعـطى إيـحاء
ا نـراه عـلى الشـاشة وتـيفـات يـعطى تـنـاسق  بـالـغنـائـية مع دخـول اإليقـاعـات وتكـرار تـلك ا

ويحدث التألق فيما ب الصوت والصورة. 
جمـلة موسـيقـية طويـلة تـبدأ بالـدفوف ثم الـوتريات واألورج مع اآلالت اإليـقاعـية اخملتـلفة
ويبرز دور الفيوليـنة كما تستمر ضربة إيقاعية مسـتمرة بشكل منتظم ثم تصاعد حلنى يعبر
ر بها سيد وهو داخل سيارته مع شعوره عن األزمة النفسية التى تصل إلـى ذروتها التى 

وسيقى تعطى إيحاء بالغربة التى يواجهها سيد بينه وب نفسه. بالذنب جتاه أخيه وا
تيـمة موسـيقيـة من األكورديـون وتستـمر وتـضاف اآلالت اإليقـاعيـة أثناء هـروب سيد من
الــشـرطــة ومالحـقــتـهم به وهى تــيـمــة راقـصـة وأعــتـقــد أن اخملـرج أراد وضع مــوسـيـقى ال
دى الـصراع النفسى شاهد  ـشهد بل تنـاقضه تناقض شديـد حتى يشعـر ا تتناسب مع ا
ومـدى الـشعـور الذى يـعـتريه فـحتـى أثنـاء مالحقـته فـإن مشـاعره وأحـاسـيسه غـيـر منـطقـية
ولكن رغم ذلك فنـرى أن هذا اجلزء غـير موفق أو عـلى أقل تقدير كـان يجب أن يقـتصر على
ـا يـحـدث على لـقـطـة قصـيـرة أو حـيـنـما يـنـادى بـهـيـة فقط ولـكن اسـتـمـرارهـا غـير مـنـاسب 

الشاشة.
تيمة راقـصة تبدأ بالقـانون وبعدها تـدخل الوتريات وفيهـا من نفس التيمـة السابقة ولكن

باختالف اآلالت وهى خلفية بسيطة للمشهد أثناء تصريح فرج بترك عمله البوليسى.
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تيـمة مـوسيـقيـة من الفـيولـينـة والتـشيـللـو تعـبر عن مـدى التـناقض واألسـى واحلزن الذى
وصل إليه حاله أثناء اجتاهه إلى سيارة اإلسعاف.

ـمـيـزة جـداً منـذ بـدايـة الـفيـلم من آلـة األورج أثـنـاء مرور ثم تـيـمـة البـدايـة وهى الـتـيـمة ا
ـشهد ؤسـفة ويذكـرنى هذا ا سـيارة اإلسـعاف وهو بـداخلـها وينـتهى الـفيلم بـهذه الـنهايـة ا
شاعر أساوية لقناوى الذى يعشق هنومة وتعتريه نفس ا بفيلم باب احلديد خاصة نهايته ا

ضطربة والذى انتهى نفس النهاية إلى مستشفى األمراض العقلية. النفسية ا
ؤثرات الصوتية : ؤثرات الصوتية : : ا ثالثاثالثاً : ا

وجـودة فى بـعض األحيـان كـمؤثـر صوتى وسـيـقى ا اعتـمـد فى هذا الـفـيلم عـلى نـفس ا
حيث استطـاع من خالل استخدام آلـة االورج التحكم فى استـصدار مؤثرات صـوتية ناجتة
يـناء وأصوات عن نـفس اآللة باإلضـافة ألصـوات السيـارات وضجـيج الشـوارع وأصوات ا

سيارات الشرطة واإلسعاف.
اخلالصة :اخلالصة :

ـوضـوع كـما أن مـوسـيـقـاه تـمـيـزت بـشدة يـعـتـبـر هـذا الـفـيلـم متـمـيـز فى الـتـنـاول وفى ا
بدع عـلى إسماعيل عـلى صفارة بشكـل بسيط جداً واستـطاع جعلـها تيمة ؤلف ا العتمـاد ا

أساسية يبنى عليها أفكاره اللحنية طوال الفيلم. 
ا ليشعر شاهد ر وقد الحظنا أن اخملرج يوسف شاه يراعى الصمت فى كثير من ا
شهد ولـكن نفاجأ بالصمت والذى أرى فى رأيى أنه فى ـوسيقى ستصاحب ا شاهد أن ا ا
تفرج أو وسيقى عـلى الصورة الذهنـية لدى ا ـواضع يكون أبلغ حتى ال تـؤثر ا الكثير من ا

ا سوف يحدث. ا لعدم تهيئته  ر
فيلم "العصفور" عام ١٩٧٣ فيلم "العصفور" عام ١٩٧٣ 

بطـولة : مر فـخر الدين - صالح قابـيل - صالح منصـور - محسـنة توفـيق - محمود
ليجى - على الشريف - سيف الدين - عبد الوارث عسر - حمدى أحمد. ا

سيناريو : يوسف شاه ولطفى اخلولى -تصوير : مصطفى امام
مونتاج : رشيدة عبد السالم -موسيقى : على إسماعيل

هو فيلم اجتـماعى سياسى يتناول سفر ضابط الـشرطة رؤوف إلى الصعيد للقبض على
اجملرم اخلطير أبو خضر ويتعرف على الصحفى يوسف الذى ينشر حتقيقات عن الفساد
الداخلى من خالل مصنع تابع للقطاع العام أنشىءمنذ ست سنوات ولم يكتمل بناؤه بسبب
سرقة وتـهريب أجهزته ومـاكيناته لـيالً بواسطة أبى خـضر الذى يبـيعها إلى مـصانع القطاع
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عرفة اجلـهة التى تسرق اخلاص ويتعـاون يوسف مع رجال الشـرطة ومع بعض األصدقـاء 
ة ١٩٦٧ والـتى رفضهـا شاهـ واعتـبر أن الـقيـادة وحدها هى ـصر هـز عـدات فتـلحق  ا

ة من خالل أحداث الفيلم. التى هزمت كما حاول تفسير أسباب الهز
جماليات موسيقى الفيلم :جماليات موسيقى الفيلم :

أوالأوالً : موسيقى التتر : : موسيقى التتر :
يبدأ التتر بإلقاء منغم (رسيـتاتيف) ومصاحبة بسيطة جداً نغمات محدودة من آلة العود
وأغـنيـة وطـنيـة "شـايـل فى إيـدنـا سالح"وهى فى مـقـام بيـاتى -وكـلـمات األغـنـيـة: للـشـاعر
ـة يــا سالمـة وطــلـقـات أحــمـد فــؤاد جنم وحلن: الـشــيخ امـام وغــنـائه- وبــعـدهـا أغــنـيــة سـا

الرصاص تنطلق بشدة.ثم تعود مرة أخرى أغنية شايل فى ايدنا سالح.
شاهد الدرامية : شاهد الدرامية : : موسيقى ا ثانياثانياً : موسيقى ا

ـشهـد الـشيخ أحـمـد مع النـقيب أول جزء مـوسـيقى كـمـصاحـبة لـلـقطـة سيـنـمائـيـة كانت 
رؤوف وهـو يتحـدث وهى مجـرد آداء تريـيل آلة الـقانـون بقوة مـع مصاحـبة من آلـة التـشيـللو

ذات الصوت الدرامى الدافئ وهى بعد حوالى ٢٨ دقيقة من بداية الفيلم.
ـشـهــد بـ صالح قـابــيل (يـوسف) والــنـقـيب رؤوف وهى من األورج  تـيـمــة مـصـاحــبـة 
والـقانون يونيـسون وهى فى آداء صاعد بقـوة مع وجود التريالت من القـانون وهى تعبر عن

حيرة النقيب رؤوف وموقفه جتاه الشيخ أحمد.
وسيقية ألغنية شايل فى ايدنا سالح أثناء اجتاه النقيب رؤوف للمهمة ثم تبدأ التيمة ا

الرسمية ونزول اجلنود من السيارة آلداء مهمتهم.
تيـمة موسيـقية حزيـنة من القانون واألورج ويـليها الـناى ثم التشـيللو بـالتبادل ب اآلالت
بالغة وهى تـعبر عن حزن زبيدة وهى جـملة حلنية خافـتة وهادئة مجرد لزيـادة اإلحساس وا

شاعر احلزينة لدى زبيدة. فى ا
صاحبة األفـكار التى تدور فى أعماق الضابط زميل نفس موسيـقى األغنية مرة أخرى 

عركة. رؤوف وفرحته باشتراكه فى ا
ثم موسيقى تشبه الزار. 

"مـصر يـامة يـا بهـية يـا أم طرحـة وجالبيّـة" يغـنيـها الـشيخ أحـمد وهو جـالس مع الـنقيب
رؤوف ثم تدخل تيـمة حزينة من الناى ويلـيها بعض النغمات من القـانون فيها بعض التفاؤل
والبهـجة وفى نفس الـوقت زقزقة الـعصافـير التى تـوحى أيضاً بـالفرحـة والتفـاؤل بعد حزن

التيمة من الناى.
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تيـمـة األغنـيـة شايـلـ فى إيـدنا سالح تـكـرر مرة أخـرى عـند مـسـجد احلـسـ بالـقـاهرة
ووجود رؤوف والشيخ بعد وصولهم.

حلن بسيط وقصير من القانون يصاحب مشهد بهية ويوسف.
ـلـيجـى) وأيضـاً وصـول الـشـيخ أحـمد وتكـرر مـرة أخـرى عـنـد وصول جـونى (مـحـمـود ا

والنقيب رؤوف.
ويدخل القانون بتيمة أثناء سؤال فاطمة ألمها بهية عمن هو الذى اختار اسم فاطمة لها

وسيقى مجرد خلفية. وحينما تتذكر تبدأ ا
تكرر التيـمة اللحنيـة من القانون واألورج ويلـيها العود أثـناء حتدث فاطمة مع رؤوف عن

أمها بهية وتذكر مدى حبها وقوتها له.
وتدخل تـيمـة بالـتنـاوب ب القـانون والـعود حـينـما تـقول فـاطمـة لرؤوف أنه مـتعب وتـعبر

. التيمة بهذه اآلالت الشرقية عن اإلحساس العاطفى الذى مزج مشاعرهما معاً
مصـر يـامة يـا ام طـرحـة يغـنـيهـا الـشـيخ أحمـد وفـاطمـة ورؤوف مـعـاً وهم جالـسـ على

القهوة.
شهـد يوسف وهو مع والده ومـجموعة من األصدقـاء لكى يسافر موسيقى غـربية خلـفية 
باريس وهنا يـعتمد اخملرج عـلى أسلوب الداللـة من حيث وجود موسيـقى غربية للـتعبير عن
االنـتقال والـسفـر إلى مكان آخـر فى دول الغـرب لكى يحـصل على فـرص أفضل وتعـبر تلك

وسيقى عن السفر واحلياة الغربية. ا
أغنـيـة مـصر يـامـة يا بـهـيـة تغـنـيهـا بـهيـة ورؤوف بـالـقاء مـنـغم بدون مـوسـيـقى مصـاحـبة

وتنضم اليهما فاطمة.
وجود أل الفـراغ والصـمت ا ـرآة  حلن بسـيط من العـود أثنـاء رؤية بـهيـة لنـفسـها فى ا

شهد. داخل ا
األغنية شايل فى إيدنا سالح من الكورال أثناء تفكير رؤوف فى كل ما يحدث من حوله.
ـزج احلـلم بعض مـشـهد جـنـسى بـ رؤوف وفاطـمـة يـتخـيـله رؤوف فى مـنـامه وأيضـاً 

مشاهد احلرب الذى يتخيلها رؤوف.
أغانى وطنية تعبر عن احلرب ورغـبة الشعب فى االنتصار على إسرائيل وحتفيز الشعب

بزيادة الشعور الوطنى من خالل تلك األغانى التى تتخلل الكثير من لقطات الفيلم.
 آهات من الكـورال مع آداء السيـنير اإليقـاعى أثناء الـتعبيـر عن إحساس رؤوف وبعض

مشاهد الضباط فى احلرب.
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أغنية مصر التى فى خاطرى بصوت السيدة أم كلثوم.
ـة الـنـكـسة ثم يـأتى اخلـطـاب الـتـاريـخى لـلـرئـيس الـراحل جـمال عـبـد الـنـاصـر بـعـد هـز

وت وحتيا مصر". وت  وتنحى الرئيس وتخليه عن منصبه ثم مظاهرات الشعب "
قطع (كوبليه) آخر من األغنية ينتهى بها الفيلم وهى تنتهى أغنية مصر يامة يا سفينة 

صر للوصول لبر األمان. بالتمنى 
ؤثرات الصوتية : ؤثرات الصوتية : : ا ثالثاثالثاً : ا

عبرة عن أحداث الفيلم مثل أصوات طلقات الرصاص ودقات ؤثرات الصوتية ا واستخدم ا
ـظـاهـرات بـعـد الـنـكسـة وأصـوات لـعـب األطفـال مـع زقـزقة سـاعـة جـامـعـة الـقـاهـرة وأصـوات ا

العصافير وأصوات احليوانات فى القرية وصوت القطارات داخل محطة السكة احلديد.
اخلالصة : اخلالصة : 

وسيقى الفـيلمية بكـثرة من خالل مصاحبة لم يعتمد شاهـ فى هذا الفيلم عـلى وجود ا
شاهد واللقطات السينمائية حيث يتخلل الفيلم الكثير من الصمت.  ا

ـة النكسة ويعتـبر هذا الفـيلم من أكثر أفالم شـاه جرأة ووعياً بـاألوضاع السيـاسية وبهز
ة لـلـشعب بل واعـتـبر أن الـقـيادة وحـدها هى الـذى حـاول من خالل فيـلـمه اإلعالن عن عـدم الهـز

ة. ة وحاول من خالل أحداث الفيلم حتليل أسباب تلك الهز التى حلقتها تلك الهز
ة وتعـتبر األغانى الوطنية هى خـير معبر عن اإلحساس بالـروح الوطنية وزيادة احلماس
والتـى بالفـعل واقعيـاً لعـبت األغنيـة الوطنـية دوراً مـهماً فى احلـياة السـياسـية فى مصـر بعد
ـة ٦٧ وإشـعــال الـرغـبـة فـى الـنـصـر والــتـحـرر قـبـل ٧٣ وهـذا يـؤكـد الــدور الـسـيـاسى هـز
تلقى فى االرتقاء بالذوق والسلوك وسيقى واألغنـية لدى اجلمهور ا والقومى الذى تقوم به ا

العام للفرد واألمة.
أفالم جمال سالمة :أفالم جمال سالمة :

فيلم "حدوتة مصرية" عام ١٩٨٢ فيلم "حدوتة مصرية" عام ١٩٨٢ 
بـطولـة : نـور الـشـريف - يـسرا - أحـمـد مـحـرز - محـمـد مـنـير - رجـاء حـسـ - لـيلى
لـيـجى - ميـمى شكـيب - عبـد الله حمـادة - ماجـدة اخلطـيب - سـهيـر البـابلى - مـحمـود ا

محمود - توفيق الدقن - سعيد عبد الغنى - سعاد نصر
عن فكرة : يوسف إدريس رؤية سينمائية : يوسف شاه

مدير التصوير : محسن نصر  مونتاج : رشيدة عبد السالم
موسيقى الفيلم : جمال سالمة
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هـو فـيـلم سـيـرة ذاتـية فـى شـكل فـانتـازيـا خـيـالـيـة ويـعـبـر عن مـرحـلـة فى حـيـاة اخملرج
ـراحل حـياته بل يوسف شـاهـ وفى هـذا الفـيـلم لم يـعتـمـد شـاه عـلى الـسـرد التـقـليـدى 
ـتداخـلة من الـطفـولة وحـتى حلظـة إصابـته بتـلك األزمة اعـتمـد على وضع عـدد من األزمـنة ا
كـما تناول العديـد من األماكن مثل القاهرة واإلسكـندرية واجلزائر وفرنـسا ولندن وموسكو
ـهمـة فى حيـاته أثنـاء موضـوع الفـيلم وهم : أيـضاً إلـقاء الـضوء عـلى مجـمـوعة من األفالم ا
ابن النيل وجميلة وباب احلديد والناصر صالح الدين كما تعتبر فترة الوصول إلى الشهرة
وجـود بداخـله لكى يـة لهـا أثر مـلحـوظ عـلى حيـاته والتـحدى واالصـرار ا هـرجانـات العـا وا
ــشــاهـد ــهــرجــانــات وقـد تــنــاول بــعض ا تـصـل أفألمه إلى الــعــالم أجــمع من خالل تــلك ا
نـاهضة لالستعمار اإلجنليزى ظاهرات ا واللقـطات التى تعبر عن احلياة السـياسية سواء ا
أو بعض التسجـيالت اخلاصة بالرئيس عبد الناصـر ورغبة الشعب فى عدم التنحى وما إلى
واقف السياسية التى عـبر عنها والتى أرى أنها بشكل أو بآخر أثرت عليه ذلك من بعض ا

كإنسان وفنان.
ويـبدأ الـفيـلم أثناء تـصويـر مشـهد من فيـلم "العـصفـور" وإصابة شـاه بـأزمة قلـبيـة أثناء
ا اضطره إلجراء عملية جراحية فى القلب وعند اجتراعه جرعة اخملدر فى جسده التصوير 
فيما ب حلظتى الوعى والال وعى بـدأ شاه محاسبة ذاته وأسرته واجملتمع وقد تصور أن
تلك األزمة الـقلبية كانت نتيـجة ألن الطفل الذى بداخله تمرد وقـرر سد الصمامات فى محاولة
لقتل الـفنان وبالتالى فهو يعـقد محاكمة داخل قلبه جتاه هـذا الطفل الذى يدافع هو نفسه عنه
ويطـلب شهادة أفراد أسرته كما يكـشف الستار بقوة عن تفـاصيل تلك األسرة وأيضاً العالقة
الـتى تتسم بشدة الفـتور ب شاه وزوجته وظلت احملـاكمات طيلة الـفيلم والصراع الداخلى

تمثل فى يحيى الكبير والصغير إلى أن  التصالح بينهما فى نهاية الفيلم.  ا
جماليات موسيقى الفيلم : جماليات موسيقى الفيلم : 

أوالأوالً : موسيقى التتر : : موسيقى التتر :
وسيقى فى مـقدمة الفـيلم بأغنـية "حدوتة مصـرية" حملمد مـنير من كلـمات الشاعر تبـدأ ا
ـلـحن الـنوبى أحـمـد منـيب واألغـنـية فى مـقـام "الكـرد" وانـتقل عـبـد الـرحيم مـنـصور وحلن ا
داخل األغـنيـة إلى مـقامـات "صـبا زمـزمة وعـجم" مع إحـداث تـلويـنات عـلى آلـة البـيـانو أثـناء
صاحبـة الغناء (تعبـيراً وتأثراً بأسلـوب الغناء النوبى الذى آداء األغنية واستخـدم الدفوف 
ـطرب) مع إحداث صـوت إيقـاعى منـغم يعبـر عن ضربـة القـلب بنقـرة إيقـاعية هـو جنسـية ا

واكبة أحداث الفيلم فيما بعد. قوية على الدرامز وقد استُخدِم هذا الصوت كثيراً 
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شاهد الدرامية :  شاهد الدرامية :  : موسيقى ا ثانياثانياً : موسيقى ا
فنسمع ـريض فى حالة خطرة , ـستشفى ورؤيـته منظراً  أثناء مرور الـبطل "يحيى" فى ا
نـظر اخمليف موسيـقى لبضع ثـوان عبـارة عن ساللم كروماتـيكيـة وأربيـجات تعـبر عن ذلك ا

ينويندو. بآلة البيانو باستخدام الكريشندو والد
وسـيقى السابـقة أثناء إجراء الـعمليـة ليحيى مع مـزيد من إضافات وإستخـدمت نفس ا

إيقاعية.
قـدمـت مـوسـيـقى كـنـسـيـة مـن عـصـر الـبـاروك تـعـتـمـد عــلى الـكـورال بـشـكل أسـاسى مع
األوركـستـرا الوتـرى والنـفخ النـحاسـى فى الكـنيـسة أثـناء مـشهـد تـخيل الـطفل يـحيى نـفسه
ا لفت إليه أنظار احلاضرين ,وخصوصاً سيح فينـفعل ويغنى بصوت مرتـفع  مصـلوباً كا

معلمه عبد العزيز مخيون الذى صفعه فيما بعد عقاباً على تلك اجلرأة.
وسـيقى جمال سالمة ؤلف ا نـزل األسرة قدم ا أثـناء جتوال الطفل "يـحيى" فى سهرة 
وسـيقى القبطية فى ستمد من روح ا عزفاً على البيـانو وهو اللحن الشـعبى "بفتة هنـدى" ا
مـقام "الـنـهاونـد ذى احلـساس" وكـأنـها تـدور فى خـيـال الطـفل يـحيى ,الـذى الزال تدور فى
ـقـسـوم أو الـبمب" ,فى عـزف اليـد الـيـسرى ـوسيـقى الـكـنـسـية واسـتـخـدم إيـقاع "ا خـلـده ا

صاحبة الهارمونية واإليقاعية فى ذلك الوقت. للبيانو ,وهو األسلوب السائد فى ا
يحـدث فالش باك flash back أو استـرجاع لـلـماضى أثـناء مـحاكـمـة اجملنى عـليه الـطفل
"يحيى" وحتدث محاورة بـ عبد العزيز مخيون مع مـاجدة اخلطيب استخدم اخملرج الصوت
صحـوب بنـقرة إيقـاعيـة قويـة على الدرامـز والتى اسـتخدمـت فى غناء تـتر الـفيلم, ـوسيـقى ا ا
ؤثرة ـواقف ا وهو يـعبر عـن قلب "يحـيى" أثناء الـعمـلية وإسـتخـدمها أكـثر من مـرة فى تذكر ا
والـصـعبـة أثـناء سـرد الـتـاريخ التـطـورى ألحداث وشـخـصيـات الـفيـلم وهـذا الصـوت مـناسب

مثل والكومبارس. لطبيعة تخيل اخملرج للقفص الصدرى وكأنه مكانا للتصوير وا
ؤلف موسيقى أمريكية -تعتمد على الكورال وهو ما يعبر عن الداللة من اخملرج يستدعى ا
واهـتمامه بكل تفاصيل الـعمل للتعبيـر عن تلك الداللة بوضع موسيـقى أمريكية مع االنتقال إلى
أمريكا- ح يتخيل الشاب يحيى نـفسه مسافراً ألمريكا أثناء حواره مع الفنانة "ليلى شعير"

والتى تعبر له عن إعجابها به وهى زوجة الدكتور الذى سيقوم بإسعافه. 
يـستـخـدم جـزءًا من حلن أغنـيـة "حـدوته مصـريـة " عـلى آلة الـعـود فقـط مع مصـاحـبة من
عبر عن القلب مع مصاحبـة صوت قلب "يحيى" أثناء العملية ,ح الدف مسبوقاً بـالصوت ا

هنأ يحيى أخته "ليلى حمادة" بزفافها.
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ؤلف موسـيقى ذات طابع رومانسى عـلى إيقاع الفالس من األوركـسترا تعبر اسـتخدم ا
عن األيـام اجلمـيلـة التى تـتذكـرها زوجـته آمال "يـسرا" واشـتراك مـصر فى مـهرجـان "كان"
الـدولى لـلـسـيـنـما بـفـيـلم "ابن الـنـيل" من إخـراج "يـحـيى" مع عـرض تتـر الـفـيـلم (مـوسـيقى

إبراهيم حجاج). 
أثناء جـلوس "يـحيى" مع حـبيـبته "آمـال" فى إحدى احلـدائق فى باريس حـ اعتـرف لها
ـصاحـبة يـة تعـبر عـن هذا اجلـو الرومـانسى عـلى آلة الـترومـبيت  بحبه تقـدم موسـيقى عـا
وسيقى تـتناسب مع هذا شهـد فى تذكر لـقاء آخر بيـنهمـا وا وسـيقى مع ا الـبيز ثم تنـتقل ا

وسيقى باألكورديون.  كان وتؤدى ا ا
ح يتخيل "يحيى" نفسه أمام عتبات اجملد كممثل ومخرج ووجد نفسه طائراً فى مدينة
هـولـيـود ,فـإسـتـخـدمت مـوسـيـقى كالسـيـكـيـة تـعـبـر عن االنـطالق والـتـحـلـيق فى آفـاق الـعـالم
الـسينـمائى وهى Rahpsody in Blue لـلبـيانـو واألوركسـترا لـلمـؤلف األمريـكى جيـرشوين

 .Gershwin

ثل بعد أن خرج "يحيى" من منزله غاضـباً ومتحسراً لعدم حصوله على جائزة أحسن 
عن دوره فى فـيـلم "بـاب احلـديــد" بـسـبب أخـطـاء إداريـة مـرتـبـطـة بـأسـبـاب مـاديـة ال فـنـيـة
ؤلف مـوسيقى تـعبـر عن انفجـار وتوتـر يحدث داخـله عن طريق اسـتخدام اآلالت استخـدم ا
تـقطع االسـتكـاتو فى تـصاعـد يعـبر عن الـنحـاسيـة بآداء قـوى من النـغمـات احلادة بـاآلداء ا

التصاعد االنفعالى الداخلى لديه. 
ـعبـر عن قلب يـحيى وهـو بغـرفة العـملـيات بـعد مـشهـد إحساسـه بالغل إعـادة للـصوت ا

تميز "قناوى" فى فيلم "باب احلديد". بعد أن أفرغ كل طاقاته فى دوره ا
صـوت مـنيـر الـشـديـد التـعـبـيـر واإلحسـاس فى غـنـاء جـزء من أغـنيـة "مـانـرضـاش" بدون
موسيـقى مع وضع مصاحـبة بسـيطة جـداً كخلـفية من اإليـقاعات والـتى يتـميز بـها األسلوب
الـنوبى وذلك فى مشـهد وجود رجـاء حس وهى جـالسة وحدهـا تتعـمق فى التفـكير ويـليها
ـتـفـرقـة من آلـة الـبـيـانو يـؤديـهـا يـحـيى وتـظـهـر آمـال مـحـاولـة صلـحه آداء بـعـض النـغـمـات ا

وإرضائه.
مـوسيـقى روسيـة من األوركسـترا وتتـميـز بوجـود الغـناء أيضـاً أثنـاء مشـهد تـوجه يحيى
ـهرجان األفالم ـنتجـة لفـيلم "جـميلـة" الذى تـقدم به  والـفنـانة "مـاجدة الصـباحى" الـبطـلة وا
السـوفـيتـية وانـتقـل اخملرج إلى مـشهـد التـكـر لهـما واسـتخـدم حلن اخلـتام الـرائع فى هذا
الفـيلم وهو "بالدى انا يا بالد اجلدود" والتى يـنشد بها الكورال فى مـصاحبة التكر والتى
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ـصـرى بجـزء من موسـيـقى شرقـية اعـتقـد انهـا كـانت شديـدة الـتوفـيق حيث عـبـر عن اجلو ا
زج ب الغربة مصرية والكلمات أيضاً أكثر تـوفيقاً وتعبيراً عن الشوق واحلن للوطن مع ا

سابقة.  وفرحة الفوز با
اســتـخـدم اخملـرج الـكــوبـلـيه األول كـامال "قــد إيه من عـمـرى قـبــلك راح" من أغـنـيـة "انت
ـقاطع من عـمـرى" ألم كلـثـوم ويعـبـر ذلك عن مـدى حب شاهـ الم كـلثـوم فى وضع بـعض ا
ـشـاهـد فى أفألمه ويـسـتـدعى يـحـيى بـعض الـذكريـات الـرومـانـسـية أغـانـيـها داخـل بعض ا
ـاضية التى تعبر عـنها كلمات األغنـية وذلك أثناء حضور "يحـيى" و "امال" حفالً للسيدة أم ا
عانى عـلى حياتها وعالقتها كلثوم وتـتأمل "امال" كلمات األغنـية مع محاولتها مـطابقة تلك ا

بزوجها يحيى.
عبر عن قلب يـحيى بعد خروجه من الـقسم الستالم ابنته ,وبعد سب إسـتخدم نفس الصـوت ا

ن حتبه ودفاع "جميلة" عن هذا احلب. " له بعد رفضه زواج ابنته  "جميلة" "رجاء حس
ـعـبر عن قـلب يحـيى بـعد شـجاره مـع عبـد الهـادى "سيف كمـا استـخـدم نفس الـصوت ا
عبد الرحمن" واتهامه له بالنفاق وأن صالة عبد الهادى لن تنفعه وأن يحيى سيسأل الله أن

. يغفر له وإلقائه سيناريو فيلم جديد لهما مع وجود تهديدات متبادلة ب االثن
عبر عن قلب يـحيى (مع ظهور القـلب من غرفة العمـليات) بعد خروج استخدم الصـوت ا
طـالبـة جمـال عبـد النـاصر النـاس فى مظـاهرات يـومى الـتاسع والـعاشـر من يونـيـو ١٩٦٧ 
شهد بـ"يـحيى" وهو يهـزأ ويسخر من اجلـوائز التى حصل عـليها بعـدم التنحى واستكـمل ا

ة. وإلقائها فى وجه الكاميرا تعبيراً عن رفضه الهز
عمل تـدعـيم لفـكـرة صوت الـقـلب بعـد دخول الـطـفل "يحـيى" إلى أحـشاء الـرجل "يـحيى",
ومحاولة تقطيع أوصاله من الداخل وتقطيـعه غرز العملية بالقلب وعبثه بكرات الدم البيضاء
واحلمراء ,واستخدام مؤثرات صوتية موسيقية تدل على الصراع من خالل استخدام ساللم
كـروماتـيكـيـة عن طريـق استـخدام األورج والـتـحكم فـى األصوات الـكتـرونـياً فى شـكل مـؤثر
صوتى ولـيست جمـلة حلـنية أو مـوسيـقية وهى تـعبـر عن األلم الذى يشـعر به "يـحيى" الرجل
ـعبـر عن القلب ,إلى أن سحب الـدكتور بسـبب دخول جـسم غريب فيـه واستمـرار الصوت ا

"سعيد عبد الغنى" هذا اجلسم الغريب من جسم يحيى الرجل عن طريق احلقنة.
ـؤثرات صـوتية خـروج الطفل يـحيى من احلـقنـة بعـد تركهـا مع آالت التـعقـيم مصاحـباً 
من نفس الفـكرة الـسابـقة أو امتـداد لهـا ثم الوصول إلى "يـحيى" الـرجل و التـصالح معه

ثم اختتم الفيلم بأغنية الفيلم "حدوتة مصرية".
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ؤثرات الصوتية : ؤثرات الصوتية : : ا ثالثاثالثاً : ا
ؤثرات الصوتيـة اخلارجية بشـكل كبير فى هذا الـفيلم كغيره من األفالم لم يعتمد عـلى ا
ـواقف بـدون مـؤثرات وسـيـقى كـمـؤثر صـوتى فى بـعض الـلـقطـات أو ا ;حـيث اعـتـمـد علـى ا

ؤثرات البسيطة مثل اخلطوات والسيارات وغيرها. صوتية خارجية مع وجود ا
اخلالصة :اخلالصة :

ـؤثرات الـصوتـية والـوصول بـها إلى ونرى أن اسـتخـدام اخملرج هـذه األصوات األشـبه با
احلالـة الشعـورية اخلـاصة إلحسـاس البـطل "يحيى" داخل الـفيـلم فهو اسـتخـدام ناجح وموفق
ؤثر جعل الربط ب شاهد وربطـها بالزمن احلاضر فـهذا ا لـوجود الطفل يحيى أثـناء بعض ا
عـبرة عـنها مالئـمة جـداً وأدت إلى جناح هذا ـشاهـد واألصوات ا مـوضوع الـفيلم من خالل ا
وسـيقى الغـنائية والـتى ترتبط بـأسلوب الغـناء النـوبى للصوت الـفيلم مع وجـود نوع آخر من ا
صاحبة أدى لوجود أكثر من نوع أو عبر حملمد منير مع وجود الدفوف ا صرى الصميم وا ا
تدفق عن تـلك احلدوتة ـتوتـر ا أسلوب مـوسيقى داخـل هذا الفـيلم كمـا عبـر اإليقاع الالهث ا
". ويدل ذلك صـرية حليـاة اخملرج يـوسف شاهـ فكان الـفيـلم شكالً ومـضمونـاً هو "شـاه ا
وسـيقى جـمال سالمة والـذى أطلق عـليه شـاه هـذا اللـقب بعد ـؤلف ا أيـضاً على عـبقـرية ا
وسيقية واستخدام انتهائه من الفيـلم فهو حقيقة لديه مقدرة فائقة عـلى التنوع فى األساليب ا

اآلالت وامتالكه إحساس موسيقى يتميز بالشرقية والنبوغ 
أفالم عمر خيرت :أفالم عمر خيرت :

فيلم "اليوم السادس"عام ١٩٨٦ فيلم "اليوم السادس"عام ١٩٨٦ 
بطولة : داليدا - محسن محيى الدين - سناء يونس - صالح السعدنى - عبلة كامل -
عـهـدى صادق - يـوسف شـاهـ - شويـكـار - حمـدى أحـمد - مـحـمـد منـيـر - هشـام عـبد

احلميد
الفيلم أهداه شاه إلى ج كيلى الذى مأل أيام شبابه حيوية

صـريـة األصل أنـدرية رؤيـة سيـنـمـائيـة : يـوسف شـاه عن روايـة الـكـاتبـة الـفـرنسـيـة ا
شديد "اليوم السادس" 

مساعد سيناريو : حسن اجلريتلى مدير اإلنتاج : حسام الدين على 
مدير التصوير : محسن نصر مونتاج : لوك بارنييه

مخرج مساعد : زكى فط عبد الوهاب - حسن اجلريتلى 
موسيقى الفيلم : عمر خيرت
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صرى وتفشى مرض الكوليرا فى مصر هو فيلم اجتماعى يعبر عن بـعض أحوال اجملتمع ا
فى فـترة األربعـينـيات من القـرن العـشرين فى مـنطقـة الغـورية وفيه الـبطل مـحسن مـحيى الدين
(عـوكـا) الـقـرداتى وقـردته (روز) وهـو مـعـجب بـجـ كـيـلى ويـقـع فى غـرام صـديـقـة التـى تـكـبره
كثيراً ويوسف شاه (رفحى) فلسطـينى صاحب سينما ويحب داليدا (صديقة) وتعمل غسآلة
ـريض الـذى يحـرق نفـسه ومـنزله وزوجـهـا حمـدى أحمـد (سـعيـد) الـذى تزوج عـلـيهـا بـأخرى وا
لك ـرض وابنـها سعـيد الذى يـصاب بـالكولـيرا ويعـتقـد عوكا ان االمـيرة أخت ا ليـتخلص من ا
الـتى تخطف كل يـوم جندى من جنـود االحتالل لتقـتله ولكـنه يعتقـد انها تـخطفه لكى تـقيم معهم
عالقـة فحـاول صـبغ شعـره وارتدى رداء جـنود اإلحـتالل ولـكنه ضـرب فـحاول صـبغ شعـره مرة
ثال ـمـكن أن يصـبح  ـا يـتعـرض له ويرى عـوكا نـفـسه أنه فنـان كان من ا أخـرى من خوفه 
سـينمائيـا كبيرا ويـحقد على صديـقة بانتـشار الكوليـرا النها تقوم بـالغسل فى كثـير من البيوت
ـمثلـة شويكـار (زينات) الـتى تنشىء عالقـات غير شـرعية مع جـنود االحتالل وتـرغب صديقة وا
فى الهرب بحفيدها حسن إلى اإلسكنـدرية لكى يرى البحر مع (محمد منير) وأبو نواس ويلحق
ـهـلهم احلظ حـيث لـقى ابنـهـا حـسن حتـفه قـبل أن يرى بـحـر اإلسكـنـدرية بـهم عـوكا ولـكن لم 
وتصـدم صديـقة فتـمسك بالـسكـ بعد مـوت حفيـدها محـاولة االنـتحار ولـكن عوكا اسـتطاع أن

نعها وينتهى الفيلم باجتاه كل منهما فى طريقه.
ـرض اللع صـابون من هذا ا ويـعبر اسم الـفيلم عن الـيوم السـادس الذى يشفـى فيه ا

حيث إما الشفاء فى اليوم السادس وإما الوفاة وعدم النجاة منه. 
موسيقى الفيلم : موسيقى الفيلم : 

أغنية "حدوتة حتتنا" 
كلمات : يوسف شاه - صالح جاه

موسيقى : عمر خيرت
غناء : محسن محيى الدين

تصميم الرقصة : اجنى الصلح
أغنية "الطوفان"

كلمات : صالح جاه
موسيقى : عمر خيرت 

غناء : محمد منير 
جماليات موسيقى الفيلم :
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أوالأوالً : موسيقى التتر : : موسيقى التتر :
قـدمة لصوت األذان فى الـقاهرة اجلمـيلة بلـد األلف مئذنة والـتى تعبر يبدأ (أفـان تتر) 
آذن ـصـريـة الـصـمـيـمـة مع ظـهـور بعـض ا ـيـز ا ـصـرى الـديـنى اجلـمـيل الـذى  عن اجلـو ا
ـوسيـقى فى التـتر مع نـاطق الشـعبـية والـقبـور الـقريـبة من تـلك البـقعـة ثم تـبدأ ا والـقـلعـة وا
ـقـدمة ـوسـيـقى  ظـهـور األسـماء بـعـد صـدمـة صـديـقـة بـانـتـشـار مـرض الـكـولـيـرا فـتـدخل ا
صرى عمر خيرت واستخدامه لآلالت ؤلف ا أوركسترالية قـوية جميلة يتضح فيها أسلـوب ا
اخملـتـلـفة وخـاصـة اهـتـمامه بـاآلالت الـنـحـاسيـة ذات الـصـوت القـوى والـتـيـمبـانى والـوتـريات
يـزاً خاصاً وتضيف وبالـطبع آلة البـيانو التى تـميز أعمـال عمر خيـرت وجتعل لها طـابعاً 
ـوسيـقى حيث أنه آلـة بوليـفونـية يسـتطـيع من خاللهـا آداء أكثر من حلن بُـعداً جمـاليـاً لتلك ا
ـقــدمـة مع آداء الــكــثـيــر من الــنـغــمـات فـى نـفس الــوقت ويــتـمــيــز أسـلــوب اآلداء فى تــلك ا
األوركـسـتـرالـيـة بـبـسـاطـة األحلــان والـصـعـود والـهـبـوط الـلـحـنى بـ احلـ واآلخـر مع آداء
صـاحبـة السـلمـية الـصاعـدة التى تـبعث الـروح بتـصاعد اللـحنى األسـاسى من الفـيولـينـة وا
يـنيـر" لهذه األحـداث التى سـوف حتدث فـيمـا بعـد واستـخدم عـمر خيـرت مقـام النـهاونـد "ا
ـوسيـقى واالنتقـال إلى مقـامات مـثل احلجـاز الذى يـعبـر عن حالـة شجـنية داخل الـعمل ثم ا
ـيـنيـر األصـلى كـمـا يـسـتخـدم الـكـثـيـر من اآلالت اإليقـاعـيـة إلبـراز الـقوة ـقـام ا يعـود إلى ا
وتدعيم األحلـان التى تـؤديهـا الوتريـات واآلالت النـحاسيـة التى تـؤدى بعض األحلـان وأيضاً
تكررة فى مـوتيفـات صغيرة وأيـضاً آداء اجللـيساندو صاحبـات من آالت الكورنـو ا بعـض ا
ـربـوط للـقوس فـى اآلالت الوتـرية والكـريـشنـدو فى الـنحـاس الـذى يوحى بـالـقوة مع اآلداء ا
يلودية التى تعبر عن األحـاسيس العاطفية ويلعـب النحاس بأكمله دوراً مهماً الذى يوحى بـا
فى موسيـقى خيرت وتنتهى اجلملة الـلحنية بصعودها صـعوداً كروماتيكياً إلى أن تصل إلى

ذروتها ويتجلى دور البيانو وتنتهى بقفلة تامة فى نهاية التتر.  
شاهد الدرامية : شاهد الدرامية : : موسيقى ا ثانياثانياً : موسيقى ا

صـرية وهى ألغنية "طول عمرى قاعد لوحدى" تصاحب موسيقى من الناى من اإلذاعة ا
ـشهـد من خـالل تلك مـشـهـد الـقـهوة وتـعـبـر تـلك األغـنـيـة عن الـشـرقيـة الـصـمـيـمـة فى هـذا ا

وسيقية. اخللفية ا
يزة خلفية موسـيقية من األورج ثم الناى واإليقاع وأغنية "حدوتـة حتتنا" وفيها شرقية 
لتـلك األغـنيـة من الـرق والعـود فـاآلالت فيـها من الـتـخت الشـرقى وفـيهـا بـساطـة فى األحلان
وفى تنـاول اآلالت أيضـاً التى تـوحى بجـمالـيات اإلحـساس الـشرقى مع ارتـباطـها بـالصورة
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ـكـان بـ الــقـبـور فى حى الـغـوريـة ـتـفـرجــ وبـسـاطـة ا عـلى الـشـاشـة من خـالل بـسـاطـة ا
ـونولـوج وهذه بالـقاهـرة وصوت آداء مـحسـن محـيى الدين بـبراعـة لتـلك األغنـية الـشبـيهـة با
األغنـية فى مقـام الكـرد الذى يـستخـدم فى األغانى الـشعـبية فى بـعض األحيـان ووجود آلة

قام. العود أعطت اجلو الشرقى لهذا ا
ـشـهـد األمـيرة داخل الـنـحـاس يؤدى مـوتـيـفـة صـغيـرة من أغـنـيـة حـدوتـة حتـتـنـا خـلـفيـة 

السيارة الختطاف جنود االستعمار ويليها السينير.
دخول تريل بسيط من العود يعبر عن إحساس صديقة فى بيتها مع عوكا وحفيدها.

ـتقطع ويـليها تيـمة موسيـقية عـند لقاء صـديقة بـرفحى من الفـيولينـة والنفخ بـآداء النبر ا
مباشـرة العود بنفس التريل ثم حلن بسـيط صغير ووجود العود يوحى بالـشرقية احلميمية

. عند وداعها له قبل سفره لفلسط
ـصاحب خلـطوات عوكـا بعـد أن صبغ شـعره وهو ارش ا وجود الـسينـير الـذى يشـبه ا
رتبطة بأغنية حدوتة حتتنا من اآلالت النحاسية يترنح أثناء احتسائه اخلمر وتدخل التيـمة ا

صاحبة السينير.  عند رؤيته لسيارة األميرة 
مـوتـيفـة صـغـيـرة من الوتـريـات تـتكـرر عـدة مـرات بـشكل إيـقـاعى مـسـتمـر صـاعـد توحى
بالـكثـير مـن التـوتر من خالل هـذا التـكـرار إلى أن يصل الـنحـاس كـريشـندو فى مـشهـد ب

عوكا وصديقة ورغبته فى أن تصبغ له شعره مرة أخرى.
خـلـفـيـة نـغـمـيـة مـسـتـمـرة من الـوتـريـات واآلالت اإليـقـاعـيـة تـقـوم بـآداء بـعض الـضـربـات
وسيـقى ذات الطبـيعة اخملـتلفة تـقطعة ويـتخلـلها الـسكتـات والتى بدورها تـخلق نوعـاً من ا ا
وهى هنا توحى بـنوع من االضطراب حيـث ماب الصمت والـنغمات الـقوية من اإليقاع ذلك

شهد ب عوكا وصالح السعدنى. التناقض الذى يوحى بهذا االضطراب فى ا
أغـنية "بـتبص لى كدا لـيه" للمـطربة لـيلى مراد يـستمع الـيها عوكـا من خالل اإلذاعة وهو

فى منزله يصبغ شعره.
تـيمـة مـوسيـقـية حـزينـة تـصاحب مـشـهد صـديـقة مع هـشـام عبـد احلمـيـد ويؤديـهـا الوتـريات فى

. ساحة الصوتية الغليظة وفيها بعض الهبوط السلمى كما يتخللها الكثير من السكتات أيضاً ا
الناى يـبدأ تيمـة حلنيـة شجنيـة أيضاً وفيـها الكـثير من الشـرقية والـغنائيـة باإلضافة إلى
الشجن الـذى يعـبر عنه الـناى ويـليه العـود ثم دخول الـوتريات مع إضـافة بـعض الزخارف
شهد الذى يصاحب صديقة وهى ذاهبة بحفيدها إلى مكان كمؤثر صوتى من األورج فى ا

نزل. ياه لكى يساعد على شفائه بعد أن تركت زوجها سعيد فى ا تتوافر فيه ا
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تيمة أخـرى من الوتريات بآداء نـغمات طويـلة خلفيـة مع وجود بعض الضربـات اإليقاعية
accentمن الـتـيـمـبـانى وأيـضـاً بـعض الـنـغـمـات الـقـصـيـرة من الـوتـريـات مع وجـود الضـغط

شهد بعد احلريق الذى يندلع فى منزل صديقة. وإضافة السكتات فى ا
وسيـقى السـابقة ألغـنية حـدوتة حتـتنا مع إضـافة بعض الـوتريات كمـا تتكـرر تيمـة من ا

تهدم نتيجة الندالع احلريق. نزل ا التى تصاحب العود حينما يتفقد عوكل ا
ـصــاحـبـة من الـعـود ثم تــدخل األوركـسـتـرا وتـقـدم مـرة أخـرى أغـنـيـة حــدوتـة حـتـتـنـا 
مـوســيـقى تـلك األغـنـيــة مع اسـتـخـدام اآلالت الـنـحــاسـيـة وخـاصـة الـتـرومــبـيت والـتـرومـبـون
والدرامـز مع آداء الفـيوليـنة فى الـطبقـة الصـوتية احلـادة وقدم خـيرت هذا اجلـزء باسـتخدام
وسـيـقى األمريـكيـة جل كـيلـى وقيـام عوكـا بآداء هـذا االستـعراض تـلك اآلالت لـكى يشـبه ا

تقطعة من البيانو. على غراره والبيانو والنحاس يتألق وتنتهى ببعض النغمات ا
تنويع من الوتريات يبدأ بصولو الفيولـينة على تيمة حدوتة حتتنا أثناء جلوس عوكا يفكر
وحـده ويليـها أغـنيـة "بتـبص لى كدا لـيه" مرة أخـرى بصوت لـيلى مـراد أثنـاء وجود صـديقة

فى منزل زينات.
إعـادة مرة أخرى لوجـود الناى بـنغمة طـويلة ثم موتـيفة صـغيرة تتـكرر عدة مرات ويـليها
دخـول األوركسـترا بـالتـيمة األسـاسيـة ألغنـية بعـد الطـوفان حملـمد منـير والـتى اعتـمدت على
الـوتـريـات بـشــكل أسـاسى واسـتـخــدام صـوت يـشـبه آلـة الــفـلـوت من األورج وأيـضـاً وجـود
الـكـورال بـشكل غـيـر ظاهـر مـجـرد مزيـد من الـعمق فـى اإلحسـاس والـصوت من خالله دون
ينيـر" وينتقل إلى مـقام احلجاز فى آداء كلمـات واضحة وهذه األغـنية فى مقـام النهاونـد "ا
قـاطع الغنـائية للـتعبـير عن حالـة احلزن والشـجن التى تعبـر عنهـا كلمـات األغنية ثم بعض ا

يعود إلى مقام النهاوند مرة أخرى.
جـزء من نـفس األحلــان من الـوتـريـات يــصـاحب مـشـهــد صـديـقـة وهى حــائـرة عـلى مـ

ركب. ا
ربوط وفى تيـمة موسـيقـية شديـدة احلزن يـعبر عـنهـا بآالت الوتـرية وآداء جـملة بـاآلداء ا
ـنـخـفـضـة من اآلالت الـوتـريـة األكـثـر شـجـنـاً وتـعـبـر عن مـخـاطـر مـرض الـكـولـيـرا الـطـبـقـة ا
وفقدانهم لألشخاص الـقريب بسبـبه ويتكرر وجود السـكتات وبعض النغـمات من التيمبانى
شـاعـر وتـوحى لـلـمـشاهـد بـاخلـطـر فـهى تـعـمل علـى تأكـيـد اجلـمـالـيات الـتى تـسـيـطـر علـى ا

شهد الدرامى والتعبير عنه بدرجة شديدة احلساسية. وسيقية من حيث ارتباطها با ا
مرة أخرى جزء من أغنية "الطوفان".
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جزء آخر من أغنية "حدوتة حتتنا" مع بعض التبطؤ.
وتـيمـة حزيـنة من بـتبص لى كـدا ليه بـصوت صديـقة ويـتنـاوبا الـغنـاء هى وعوكـا ب تلك

األغنية وحدوتة حتتنا.
نـاظر الطـبيعـية أثـناء توجـههم إلى اإلسكـندرية تيـمة مـوسيقـية سابـقة مع وجـود بعض ا

وفيها إحساس بجمال الطبيعة اخلالبة.
وسيقى من أغنية حدوتة حتتنا خلفية للمشهد. تتكرر نفس ا

ركب. تيمة موسيقية شجنية من الناى تصاحب مشهد عوكا وصديقة على ا
ـصاحـبة الـبسـيطـة من األورج بصـوت الفـلوت موتـيفـة أخرى مـن التـشيـللـو متـكررة ثم ا
ركب وهى تـستـعد لـلوصـول بالـقرب من وهـى من أغنـية الـطوفـان فى مشـهد صـديقـة علـى ا

صاحبة الوتريات. وتيفة من التشيللو وصولو ناى فى اخللفية  اإلسكندرية وتستمر ا
وتغنى صديقة أغنية "طلعت يا ماحلى نورها" عند بزوغ الفجر بدون موسيقى.

وتدخل تيمة موسيقية حزينة من العود بعد وفاة حسن حفيدها ورغبتها فى االنتحار.
وينـتـهى الـفيـلم بـجـزء مـوسيـقى يـربط بـ مـوسيـقى أغـنـيـة الطـوفـان وحـدوتة حـتـتـنا من

األوركسترا الوترى والعود. 
قـدمة األوركـسترالـية ثم مـنها مـباشـرة إلى أغنيـة الطـوفان والتى وتـتر الـنهايـة ببـداية ا

وجودة داخل الفيلم.  أساة ا تعطى حالة حسية جمالية بعد ا
ؤثرات الصوتية :  ؤثرات الصوتية :  : ا ثالثاثالثاً : ا

ؤثـرات الـصوتـية مـنهـا اجلرس الـذى يدل كـما اسـتـخدم اخملـرج يوسف شـاه بـعض ا
عـلى قدوم سيـارة اإلسعاف ونـبش الدواجن وأصـوات سير الـسيارات ونـقيق الضـفادع ليالً
ا أعـطى اجلو ـآذن  وصـوت القـردة كمـا كان السـتخـدام صوت األذان وتـداخل أصوات ا

عبر عن البيئة الشعبية.  صرى ا الشرقى والطابع ا
اخلالصة :اخلالصة :

اعـتمـد عمـر خيـرت فى هـذا الفـيلم عـلى مـوسيـقى أغنـية "حـدوتـة حتـتنـا" و"الطـوفان" فى
شـاهد الفـيلم مع تـكرار بعـضها أو أجزاء صاحـبة  وسـيقيـة ا استـخدام التـيمات الـلحنـية ا
منها وفى بعض األحيان التنويع عليها سواء من ناحية استخدام اآلالت أوبعض اإليقاعات.
وضوعه قـدمة األوركسـترالية اجلـميلة لـيست قريبـة من اجلو العـام للفيـلم وال توحى  وا
شـاهـد أنه أمـام عمل فـنى شـامل ومـكتـمل األركـان فـهى مقـدمـة خـاصة بـذاتـها بـل يشـعـر ا
بعيـدة عن موضوع الفـيلم الذى يتحـدث عن البيئـة الشعبيـة ومرض الكولـيرا وانتشارة وكل
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هذا كان يـتطلب اسـتخدام آالت مـوسييـقية شـرقية أو شـعبيـة وكذلك أحلان تـعبر عن طـبيعة
ؤلف التعبير عن حالة عامة تمس اجلميع فهو انتقل وحياة هذه البيئة ولكن أراد اخملرج وا
وسيقى من أوركسـترالية إلى موسيقى تعبر عن بنا من الكل إلى اجلـزء والذى عبرت عنه ا
ـوسيقى شـاهد واألحداث بـآالت وأحلان مـختـلفـة وعنـد سمـاع تلك ا تـلك البـيئة مـن خالل ا
وهى مقـدمـة أغـنـيـة الـطوفـان تـشـعـر بـأنك تـسـمع وتـشاهـد عـمل فـنى عـظـيم لـوجـود اخملرج
ـوسيقى ـوسيقى عـمر خـيرت باإلضـافة الهتـمام شاهـ بنـوعية ا يوسف شـاه وتسـتمع 
وسـيقى الـكالسيـكية الـغربـية التى الـتى يقدمـها من خالل أفالمه كـما يـتضح دائمـاً تأثـره با
ـا أراد أن تكـون مـوسيـقى خيـرت هى خـير مـعبـر عن هذا الـنـوع الكالسـيكى مع إضـافة ر

 . صري يز مؤلفينا ا اإلحساس الشرقى الذى 
ـقدمـة اجلمـيلـة تعـبر عن ونـحن نتـفق مع رأى األستـاذ رفيق الـصـبان من حـيث إن تلك ا
س مـصر كلـها ثم يـنتقل عنى أن يـهيـئنا إلى حـدث كبـير  التـسلل من الـعام إلى اخلـاص 

بنا إلى حالة إنسانية خاصة تتعلق ببطلة الفيلم باجتياز النيل مع وحيدها.
فيلم "سكوت ح نصور"عام ٢٠٠١ فيلم "سكوت ح نصور"عام ٢٠٠١ 

بطـولـة : لطـيـفة - مـصـطفى شـعبـان - أحـمد بـديـر - ماجـدة اخلطـيب - روبى - أحـمد
وفيق - أحمد محرز - زكى عبد الوهاب

مدير التصوير : بيار دوبويه مونتاج : رشيدة عبد السالم - تامر عزت
مخرج مساعد : خالد يوسف مدير اإلنتاج : هشام سليمان

 موسيقى الفيلم : عمر خيرت قائد األوركسترا : جان كلود ديبوا
ادة والفارق الـطبقى ب الطـبقة األرستقراطـية الغنية هو فيلم اجـتماعى يتناول قـضية ا
والطبقة الفقيرة وإزالة هذا الفارق الطبقى وأيضاً قضية العالقة العاطفية وأهميتها بالنسبة
لألنثى وخـيانة الصـديقة لصـديقتهـا وخطفهـا لزوجها وأيـضاً يتضح اخلـداع والوصولية فى
عى وعـدم وجود أيـة مبـاد فى شخـصيـته سوى الـتمـلق والوصـول للـشهـرة بأى شـخـصيـة 
وسـيلـة أياً كـانت ويتـحدث عـن الفكـر الشـيوعى والـعمـل من أجل الفـقراء والـبسـطاء وتـأكيد

عبد الناصر على تلك الفكرة. 
يـبدأ الـفيـلم بحـفل للـمطـربة مـلك (لطـيفـة) وعبـد النـاصر(مـصطـفى شعـبان) ابن الـسائق
الذى يـقـوم بـتوصـيـلهم بـعـد احلفل الـذى هـو رئـيس احتاد طـلـبة جـامـعة اإلسـكـندريـة ويـقوم
اجـسـتـير وجتـمـعه قصـة حب مع بـوال (روبى) ابـنتـهـا وأيـضاً يـظـهر من بـتحـضـير رسـالـة ا
ـعى ابن األسـرة الفـقـيرة الـذى يدعى أنـه طبـيب أمراض خالل احلـفل الوصـولى جـون جاك 
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نفـسية ثـرى أرستقراطى ويـحاول جذب انتـباه ملك لـيصل عن طريقـها وتيتـة اجلدة (ماجدة
تـحررة الـتى تعـلم بقـصـة احلب ب نـاصر وبـوال وتشـجعـها ويـقرر عـباس زوج اخلـطـيب) ا
ملك أن يطلقها ويتزوج من صديقتها دينا وبعد أن تنخدع ملك بلمعى وتقع فى حبه وتقدمه
فى حفـلها كاكـتشاف ويـكسب الشهـرة عن طريقهـا بعدها يـعلم من أحمد بـدير (نور االلفى)
أن تـيتة حـرمت ملك من الثـروة لصالح بـوال فيحاول الـوقيعـة بينـها وب نـاصر ثم جذب بوال
الـيه وترغب بـوال فى مصـارحة أمـها ولـكن نور االلـفى ينـصحـها بـعدم ذلك ويـقنـعهـا بأنه من
وروث ال ا مصـلحـة ملك لكـنهـا تعـترف لـها فـيمـا بعد ويـظهـر الصـراع ب اجلـميع حـول ا
لـلحصـول علـيه ويقوم اجلـميع بـوقيـعة للـمعى ويـكتشـف أنه فُضح وتطـرده ملك وتـتزوج بوال

لك أثناء تصويرها أغنية. شهد تمثيلى  من ناصر وينتهى الفيلم 
موسيقى الفيلم :موسيقى الفيلم :

أغنية "بلدى" كلمات : جمال بخيت أحلان : عمر خيرت
أغنية "انادى" كلمات : كوثر مصطفى أحلان : عمر خيرت

أغنية "قبل ما" كلمات : كوثر مصطفى أحلان : يوسف شاه 
توزيع : عمر خيرت

جماليات موسيقى الفيلم :جماليات موسيقى الفيلم :
أوالأوالً : موسيقى التتر : : موسيقى التتر :

ـصرية وأغـنية بـلدى التى قـدمة موسـيقيـة أوركستـرالية قـوية ثم حـفل بدار األوبرا ا يبـدأ الفـيلم 
وسيـقى فى مقام القـت انتشـاراً واستحـساناً جـماهيـرياً مـنقطع الـنظيـرللمـؤلف الفـنان عمـر خيرت بـا
س بها جـمال بخيت روح كل مصـرى وإضافة اإليقاعات الكرد وأيضاً الـكلمات التى اسـتطاع أن 
مـثل الـرق والدف عمـلت عـلى زيادة الـروح الشـرقية لـلكـلمـات مع األوركسـترا الـذى يتـضح فيه الـنفخ

تميز آللة البيانو. اخلشبى والنحاسى وخاصة الترومبيت بآدائه القوى والدور ا
شاهد الدرامية : شاهد الدرامية : : موسيقى ا ثانياثانياً : موسيقى ا

ـعى عن مـكان خـلفـيـة مـوسيـقـيـة بسـيـطـة عـند نـهـايـة مشـهـد مـلك مع والـدتهـا ثم بـحث 
الـعشـاء وهى من األورج بـخـروج ألـوان صوتـيـة تـختـلف عن األصـوات الـطبـيـعـية من اآلالت

وتشبه الترومبيت وفيها نوع من السخرية أو العبث وهى مجرد خلفية للمشهد.
جملة حلنـية تعبر عن عالقة احلب التى تربط بـ ناصر وبوال أثناء وجودهما فى اجلراج
وفـيـها الـوتـريات والـفـلـوت وهى جمـلـة صـغيـرة لـكنـهـا مـعبـرة عن اجلـو الرومـانـسى وتـتوقف

بإنذار السيارة.
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كان الذى يتم تناول العشاء فيه وتليه مباشرة أغنية يا فرح بنور يا سيد العرسان فى ا
تيمة مختلفة تعبر عن جو العشاء ويتضح فيها الترومبيت.

لك فى العشاء وهى بآداء خافت ـعى  تيـمة من البيانو واألوركسـترا واإليقاع عند لقاء 
كخلفية للمشهد.

ـعى بـتـورتـة احـتـفاالً مـرة أخـرى مـوسـيـقى من األورج فـيهـا مـجـمـوعـة آالت عـنـد ظهـور 
ـلك ويـتـكرر الـشـعور ـفـاجأة  ـوسيـقى تـعـبر عن ا بـوجوده مع مـلك حملـاولة جـذبـهـا نحـوه وا

وسيقى. عى اخملادع بهذا النوع من ا ؤلف ربط وجود  بالسخرية وكأن ا
عى لوالدته بأن ملك مـوتيفة إيقاعيـة صغيرة جداً من السيـنير والنحاس بعد أن يـصرح 

معجبة به ويتحدث الفرنسية.
صـاحبة الهارب تـيمة حلنـية صغيـرة من الفلوت فيـها مصاحـبة هارمونـية ويليـها األبوا 
والوتريات وتنتقل التيمة ب األبوا والوتريات عند مشهد احملادثة التليفونية ب بوال وناصر

ثم مقابلتهما.
عى فى عى تظـهر عند مشـاهدة صور ملك و ـرتبطة بظـهور  وسيـقى الساخرة ا نفس ا

اجملالت.
صاحبـة الوتريات وتـظهر األبوا والـرق أيضاً التشـيللو فى خـلفية مـوسيقيـة من البيانـو 

عى وملك فى مطعم. آداء موتيفة سلمية هابطة يليها وجود الفلوت عند مشهد 
لك ويليها جزء من "تيك أواى" أثناء التصوير. جزء من أغنية 

عى يليها جزء كروماتيكى هابط وتظهر اآلالت النحـاسية والفلوت والوتريات أثناء تخيل 
ـعى وهــو يـغـنى أنـا واد آخـر حالوة أغـنــيـة انـادى وفـيـهــا اإليـقـاعـات والـوتـريــات ثم ظـهـور 
وتـستـكمـل األغنيـة من مـلك ويظـهر الـقانون بـالروح الـشرقـية ثم األوركـستـرا وطابع الـفالس
الراقص والوتريـات ثم وجود الناى والـدفوف وبالتـالى فقد وضع عمـر خيرت عدة آالت مزج
ـستخـدمة واألحلان مع إبراز فـيها اآلالت الـشرقيـة والغربيـة وأيضاً الـتنويع فى اإليـقاعات ا

واضع التى تعبر عن كلمات األغنية. بعض اآلالت الشرقية فى بعض ا
ـعى ونـاصر عـلى الـعـشاء وهى مـوسـيـقى تـصاحب مـشـهـد استـعـداد بـوال وملك لـوجـود 
شاهـد بفرحة فهى تزيد جملة مبهجـة تعتمد على آلـة األبوا فى البداية بآداء متـقطع يشعر ا
من القيمة اجلـمالية للمـشهد من خالل تلك اجلمـلة والتى تتسم بالـشبابية ويصـاحبها الفلوت
ثم تـدخل الـوتـريـات والـفـلـوت ثم يدخـل باقـى األوركسـتـرا بـصـوت مـتـوسط الـقوة  mfوالتى

تعتمد أيضاً على األبوا والبيانو.
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عى شهـد لقاء  وسـيقية وفـيها البـيانو واألبوا والـتشيـللو والفـلوت خلفـية  تدخل التـيمة ا
شهد ثم موسيقى من الدُف وملك فى السيارة وهى بآداء خافت ويعبر عن الرومانسية فى ا
والـفـلوت والـتشـيـللـو عنـد صـعودهـما عـلى الـشجـرة وهى تبـدأ بـالتـشيـلـلو بـنغـمـات طويـلة ثم
موتيـفة تنتقل ب التشيللـو والفلوت ثم تدخل الفيولينة وهى فـيها مزج ب البهجة والضحك
لك واسـتـطـاع عـمـر خـيـرت وضع هذه وب الـقـلق والـتـوتـر عـنـد سرقـة احلـقـيـبـة اخلـاصـة 
وقف ذاته شهد ببراعة من حيث استخدامه لآلالت التى تعبر عن ا اخللفية التى عبرت عن ا
وإضـافة بُـعداً جـمالـياً من خالل أسـلوب اآلداء واسـتخـدام التـشيـلو بـصوته الـشجى الـرخيم
ـوسيـقى ـشـهـد حـدث تـألق فـيـمـا بـ ا ـتـقـطع وفى هـا ا ـبـهج بـاآلداء ا والـفـلـوت بصـوته ا

والصورة.
الدرامز والبيزجيتار وأغنية أجنبية تعبر عن وجودهما فى ملهى ليلى.

تدخل التيـمة األوركستراليـة القوية والتى يـتميز فيهـا الوتريات واإليقـاع والنحاس أثناء
اجستير. مناقشة ناصر لرسالة ا

اجستير. البيانو والوتريات فى تيمة صغيرة أثناء فرحة بوال وناصر بنتيجته فى ا
الدف والوتريـات خاصة التـشيلو بالـتبادل مع الفيـولينة ثم األبـوا فى مشهد وجودهم فى

الفندق ثم تكرر موتيفة التيمة التى تبدأ باألبوا.
ـلك حيـنمـا عبـر لها عن األبوا والـوتريـات خلـفية رومـانسـية فـيهـا شجن عـند فـراق ألفى 

مشاعره جتاهها.
مرة أخرى األبوا والفـلوت يتبادالن التيمة ثم الوتـريات تكرر نفس اللحن واألبوا والفلوت
ولو فى الوتريـات يوحى بالقلق فى ساللم سلمية صـاعدة ويوجد الوتـريات والكورنو ثم تـر

صاحب لنزهة بوال وناصر على شاطئ البحر. شهد ا والتوتر عند ا
تتكرر التـيمة التى صاحبت مشهد سرقة حـقيبة ملك ولكن بدون آلة الفلوت وذلك الن فى
شـهد فهى تعبر عن ـرة األولى كان هناك ضحك وبـهجة عبرت عنه تـلك اآللة أما فى هذا ا ا
وقف وكـانت مالئمة ـوسيـقى عن ا عى لكـى يستـغل ملك وقـد عبرت ا اخلديعـة اجلديـدة من 
كـمـا يـصـاحب اإليـقـاع والـفـيـولـيـنـة كـخـلـفـيـة بـسـيـطـة جـداً ال تـضح إال مع الـتـعـمق فى دور

شهد. وسيقى فى ا ا
ـعى ومـلك عـلى سـرير شـهـد لـقاء  الـبـيانـو والـوتـريـات بنـفس الـتـيـمات الـسـابـقة خـلـفـيـة 

الغرفة.
ـارينا ثم أغنـية انادى التى تبـدأ بالقانون ووجـود الناى والعود أغنية بـلدى أثناء حفل 
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والـدفوف واجلزء اخلـاص بلمـعى أنا واد آخـر حالوة وتختـلف الطبـيعة اخلـاصة باألغـنية من
حـيث اآلالت واسـتــخـدام الـدرامـز واألكــورديـون واإليـقــاعـات األكـثـر صــخـبـاً واألحلـان ذات

الطبيعة اخملتلفة.
تغنى أغنـية "ليلة الوداع" لـعبد الوهاب عنـد فراق والدتها لـلحياة بعدمـا طلبت منها

ذلك.
عى بعد ذهاب ملك إلى منزلها لرؤية والدتها. أغنية تيك أواى التى يغنيها 

عبر فيه بعض الزخارف ثم يدخل العود ويصاحب صولو تشيلو يتميز باجلمال اللحنى ا
ـشهد الـتالى فى قـصر مـلك بنفس ـيراث لبـوال ويدخل ا عى بـنقل ا بـالوتريـات عنـد مفاجـأة 

تلك اجلملة.
كرومـاتيك فى الـوتـريات يـوحى بالـقـلق والتـوتر يـنـتقل بـ التـشـيلـو والفـيـوليـنة مـصاحب

طعم. عى لبوال فى ا حلديث 
ـوسيـقى إلى موسـيقى ـعى وبوال ثـم تنـتقل ا ديسـكو ومـوسـيقى صـاخبـة يرقـصا عـليـها 

بطيئة راقصة.
تيمة موسـيقية من التشـيلو والوتريات والـبيانو واألبوا والفـلوت فى جملة حلنـية موسيقية

عى لها. بسيطة تصاحب مشهد مصارحة بوال لوالدتها بحب 
قـدمة لألوركسـترا تـدخل بآداء قـوى عند مـجىء ناصـر إلنقاذ التـيمة األسـاسيـة ا
بـوال من الـزواج بـلـمـعى وحـرصه عـلى احلـفـاظ عـلى حـبه لـهـا وفـيـهـا نـوع من الـتـوتر
وتدخل آلـتى األبوا والفلوت فى موتـيفة صغيرة يـؤديها األورج فهى ليست من اآلالت

الطبيعية.
عى. مؤثر صوتى يصاحب وقوع ملك من األريكة وهى تتحدث تليفونياً إلى 

عى للقصر. أذون قبل وصول  مؤثر صوتى من األورج وهو سلمى هابط أثناء اختباء ا
ـعى وصدمـته بأنه اتـضحت خـديعته الـتيمـبانى يـظهـر عنـد وجود بوال ومـلك بعـد وصول 

قبل أن يحصل على كل ما تمناه.
تيمة أخرى صغيرة من الوتريات والبيانو بعد إنهاء كتب كتاب بوال وناصر.

الـبيـانـو يـدخل بدايـة ألغـنيـة "قـبل مـا" ثم الوتـريـات والـتيـمـبانى والـنـفخ خـاصة يُـكـثر من
صاحبـة بوليفونـية يؤديها استـخدام الفلـوت واألبوا ويتبادل الـلحن ب الوتـريات والبيانـو وا

النحاس والوتريات.
وتتر النهاية مرة أخرى بأغنية بلدى.
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ؤثرات الصوتية :  ؤثرات الصوتية :  : ا ثالثاثالثاً : ا
ؤثـرات الصـوتية مـنهـا أصوات السـيارات بـسرعات فـائقة وآالت كمـا استخـدم اخملرج ا
التنبيه وإنذار السيارة ودقات الساعـة اخلاصة بجامعة القاهرة والتصفيق والزغاريد وهدير

أمواج البحر.
اخلالصة : اخلالصة : 

ـان يوسف شـاه بـدور الفن والـفنـان فى اجملـتمع يتـضح من مضـمون هـذا الفـيلم إ
لـذا يـحـاول تـسـلـيط الـضـوء عـلى حـيـاة فـنـانـة بـكل مـا فـيـهـا من سـلـبـيـات وإيـجـابيـات داخل
اجملتمع وهو يشبه فـيلم سيدة القطار الذى يتعلق بحيـاة فنانة مطربة ولكن مع الفارق فيما
عقدة والـثانى فيلم ـتشابكـة وا بـ النوع فـأحدهما مـيلودراما اجـتماعيـة ملىء باألحداث ا

اجتماعى بسيط.
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جماليات أسلوب "إبراهيم حجاج" من خالل حتليل األفالم :جماليات أسلوب "إبراهيم حجاج" من خالل حتليل األفالم :
تلقى وسـيقى جتعل ا ؤلف وضع طـابع أو إحساس عام للفـيلم يخيم على ا *يـستطيع ا
ـوسيقـى منذ الـبداية يـشعـر باالجتاه الـعام ويـهيئـه لطابع الـفيـلم مثل فيـلم سيـدة القطـار فا

موسيقى حزينة منذ البداية.
وسـيـقى األفالم فـيتـضح أنه مـتأثـر جداً * اسـتخـدامه لألوركـستـرا الكـامل فى الـكـتابـة 
ـتلك مـوهـبة ـتـعمـقـة لـلمـوسـيـقى الكالسـيـكـية كـمـا نشـعـر أنه مـؤلف  وسـيـقـية ا بـدراسـته ا

وامتالك ألدواته وكيفية استخدامه لها.
* اسـتخدامه للكـورال بشكل يشبه الرثـاء لكى يزيد من اإلحسـاس اجلمالى وارتباط تلك

. سيطرة من خالل الصوت والصورة معاً الفكرة احلزينة ا
ـؤلف عـلى آالت النـفخ اخلشـبـية بـكثـرة آلداء اجلـمل اللـحنـيـة خاصـة الفـلوت * يـعتـمد ا
عبـرة ذات الصوت الرقيق واألبوا وخاصة لـلتعبـير عن اجلو الريفـى من خالل تلك اآلالت ا

كما يكثر من استخدام آلة الكالرينيت ذات الصوت الرخيم.
تعددة األحلان فى ذات الوقت. * تناوله ألسلوب الكتابة البوليفونية ا

* استخدامه للتنويع variation على األحلان التى يقدمها. 
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ليئة بالشجن واإلحساس. * استخدامه آللة التشيللو آلداء بعض األحلان ا
رتـبط بـوجـود شـخص مـعـ يـتـكـرر عـنـد وجـوده على * وجـود مـا يـشـبه الـلـحن الـدال ا
يز ـشاهد لهذه التيـمة يستطيع أن  وسيقى بحيث إذا استمع ا صاحبة نـفس ا الـشاشة 

وجودة على الشاشة. من خاللها الشخصية ا
ـرتـبـطـة ـؤلف عـلى تــوصـيل فـكـرتـه ا * اسـتــخـدام الـتـتـابع sequence الـذى يـسـاعــد ا

. شهد من خالله حيث يكون هذا التتابع لتوصيل إحساس مع با
تعددة األحلان بـ النفخ والوتريات حيث * أسلوب الكتابـة البوليفونيـة (الكنترابنـطية) ا

تنتقل األحلان ما ب هذا وذاك.
صاحبة الهارمونية فى بعض األحيان. * كما يستخدم ا

ـوسيقيـة تعمل عـلى زيادة البُعـد اجلمالى فـيما ب * لديـه غزارة فى األحلان والتـيمات ا
صاحبة لها. وسيقى ا اللقطة السينمائية وا

ـتقطع فى اآلالت اخملتلـفة حيثمـا يرغب فى توصيل صورة تصل وا * اسـتخدام اآلداء ا
ذهنية معينة.

* قـدرته عـلى الـكـتابـة بـشـكل جـيد لـآلالت الـوتـريـة حيث يـسـتـطـيع إبراز جـمـالـيـات تلك
عبرة عن كل حدث. اآلالت من خالل استخدامه للمساحات الصوتية ا

* اسـتـخـدام بـعض الـتلـويـنـات الـتى تـضـفى مـزيـداً من الـتـأثـيـر مثـل الضـغط فى اآلالت
الوترية واستخدامه بالقوس.

واقف الدرامية. * التباين ب الصعود والهبوط اللحنى الذى يتناسب مع ا
وازين واإليقاعات داخل موسيقاه. * تنوع ا

تصل وهو استخدام بعض النغمات التى تتكرر فى الطبقة * استخدام أسلوب الباص ا
الغليظة بشكل هارمونى وليس حلنى.

. ا سوف يحدث مستقبالً تفرج  * تناوله للموسيقى بشكل يهىء ا
ـصـاحـبـة الـلـحـن األسـاسى فى الـوتـريـات وخـاصـةً * كـثــيـراً مـا يـسـتـخـدم آالت الـنــفخ 
الـصـولو عـنـد الفـيولـيـنة أمـا فى أحـيان أخـرى فيـنـتقل الـلـحن األساسى بـالـتنـاوب ب آالت

النفخ واآلالت الوترية.
.pizzicato استخدام أسلوب آداء النبر فى الوتريات *

* التنويع على بعض األحلان األساسية.
* لديه الـقـدرة على خـلق جو كـوميـدى من خالل تكـوينـاته االليـة مع استـخدام الـزخارف
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اللحنـية والساللم التصـاعدية مع استخـدام النبر فى الوتـريات والتى بدورها تـستطيع خلق
عـنى وزيادة ـوسيـقى تـعمل عـلى تـقويـة ا ـشهـد فا ـرح بل والـسخـرية فى نـفس ا الـبهـجة وا

تلقى. شعور ا
* استخدام آلة التيمبانى بشكل واضح.

* اسـتخـدام الـتظـلـيل من حيـث آداء يتـبايـن ما بـ شـديد الـقوة والـشـديد الـضـعف وما
بينهما.

* كتـابة موسـيقى تـشبه مـوسيـقى اجلاز لتـعبـر عن جو مـع من خالل اسـتخدام اآلالت
التى تسـتطيع بـاإليحاء بـهذا اجلو مـثل الكالرينـيت والساكس والـترومبـيت أيضاً اسـتخدام
وسـيقى اإلسبـانية الـتى تتمـشى مع الصـورة الراقصة آلة الكـاستانـيت اإليقاعـية لإليحـاء با

لهى الليلى. فى ا
* استخدامه آللة الناى الشرقية لإليحاء باحلن إلى اجلو الريفى.

* االعتماد على آلة الكورنو آلداء بعض التيمات اللحنية.
* تعميق فكرة القلق والتوتر والريبة من خالل آداء الترعيد (التريل).

* اسـتخدام الـتشـيللـو والكنـتربـاص بشكل كـبيـر بصوتـهما الـغلـيظ وآداء بعض التـيمات
اللحنية.

* تعـبيره عن الـطبيـعة الريـفية الـبسيـطة بدون وضع اآلالت الـشرقيـة التى تعـبر ببـساطة
عن تلك البيئة لكنه استطاع بعبقريته وبسيطرته احملكمة على موهبته من توصيل تلك الروح

يز موسيقاه.  الشرقية بنفس آالت األوركسترا وهو له أسلوبه اخلاص به الذى 
جماليات أسلوب "فؤاد الظاهرى" من خالل حتليل األفالم :جماليات أسلوب "فؤاد الظاهرى" من خالل حتليل األفالم :

تـلـكون حـاسة ـصريـ الـذين  ـؤلفـ ا ؤلف الـفـنان فـؤاد الـظاهـرى من رواد ا * إن ا
ـوسيـقية واألسـاليب اخملـتلـفة لـلكتـابة األوركـستـرالية فنـية عـاليـة مع التـمكن فى الـتقنـيات ا
والتى من خاللها يـستطيع أن يقدم موسيقى متـميزة جداً لألفالم فهو مؤلف ذو طابع خاص

وتلوين صوتى.
صـرية الصميمـة أو الريفية بوضع ؤلف على التعبـير عن البيئة الـشرقية أو ا * يعتمـد ا
آالت الـتـخت الـشـرقى مـثل العـود والـقـانـون والـنـاى واإليـقاعـات الـشـرقـيـة مـثل الـدف والرق
تـعـارف علـيهـا فى األوركسـترا لـلتـعبـير عن هـذا اجلو والـطبـلة بـشكل كـبيـر بجـانب اآلالت ا
وسـيـقى الـتى تـتمـشى مع اجلـو الـعام لـلـفـيلم ـصـرى والذى يـؤدى بـدوره إلى جنـاح تـلك ا ا
وذلك ألن تلك اآلالت لديـها القـدرة على النفـاذ إلى الوجدان اإلنـسانى لتحـرك فيه اإلحساس
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ؤلم والشجـنى أنها آالت لديها القدرة على جتسـيد وتعميق درجات األسى النفسى واأللم ا
الداخلى.

* الـتـركـيـز على آلـة الـتـيـمـبـانى اإليـقاعـيـة لـلـحـصـول علـى إيحـاءات أو تـعـبـيـرات تـضفى
شهد. انطباعاً جمالياً داخل ا

ـصرى الذى يعـمل على تأصيل الـفكرة التى يرغب * وضع بعض أحلان من الفـولكلور ا
ؤلف فى توصيلها للمشاهـد كما فى استخدامه للحن "اتمخطرى يا حلوة يا زين" فى فيلم ا

باب احلديد.
* استخدام الكورال همينج بـالشكل الذى يشبه اآلهات أو الرثاء والتى تعبر عن احلدث
َـشـاهـد احلـزينـة أو الـتى تـرتبط دون كـلمـات ولـذا نـرى أن لهـا أثـراً جـمـاليـاً وخـاصـةً على ا

بتصاعد األحداث بشكل أكثر درامية.
* غناء الكورال بالكلمات كما فى فيلم شيطان الصحراء.

شاعر العاطفية اجلياشة ب البطل والبطلة. وسيقية عن ا * التعبير باجلمل ا
* تـنـاوله لـآلالت الغـربـيـة مـثل الـكالريـنيت بـجـانب اآلالت الـشـرقـية مـثل الـعـود والـقـانون
ا يخـلق رنيناً صوتياً شتـركة مثل الفيوليـنة والتشيللـو والكنترباص  بجانب بعض اآلالت ا
ـزج مـثل اسـتخـدام الـناى والـكالريـنيت مـعـاً فى فيـلم صـراع فى الوادى جمـالـياً من ذلك ا

والذى يبرز من خاللها فكرة االنسجام والتآلف ب اخملتلف.
* االعـتمـاد عـلى آلـة البـيـانو فـى بعض األحـيـان وفى األغـلب يكـون لـلـتعـبـيـر عن الطـبـقة

االرستقراطية األكثر ثراءاً فى اجملتمع.
* استخدامه آللت معاً آلداء صولو unisons مثل الفلوت واألبوا كما فى فيلم باب احلديد.

* شديـد االهتمام والـتركيز عـلى آالت النفخ آلداء الكـثير من التـيمات اللـحنية الـرئيسية
صاحبة الهارمونية من آالت النفخ اخلشبية أو النحاسية أحياناً أخرى. وآداء ا

ـوسيقى الغربـية عن طريق بعض اآلالت مثل ـوسيقى تشبه ا * وجـود نوع مختلف من ا
األكورديون واجليتار والدرامز.

* استـخدامه لـآلالت األوركـستـراليـة الغـربـية غـير الـواسعـة االنـتشـار أو االستـخدام فى
موسيـقانا الشرقـية مثل البـيكولو والكـوراجنليه والفـيوال والهارب والتى اسـتطاع من خاللها

احلصول على رن صوتى مختلف.
* استخدام آالت النفخ النحاسية خـاصة الترومبيت والكورنو حيث قدم بعض التيمات

بالكورنو كما فى فيلم شيطان الصحراء.
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* اسـتخدام السـاللم الصاعدة والـهابطة والـساللم األربيجـية والكرومـاتيكـية تبعـاً لتطور
اإلحداث.

* استخدام موتيفات صغيرة حتى تتناسب مع بعض اللقطات على الشاشة.
ولو لزيادة التوتر والقلق. * استخدام الترعيد (التريل) والتر

* التناقض ب اآلالت احلادة واآلالت الغليظة واسـتخدامهما معاً يعمل على تقوية البُعد
الدرامى للمشهد.

ـشاعـر كمـا تؤدى أحـياناً فى * اسـتخـدام الفـيوليـنة آلداء الـكثـير من األحلـان اخملتـلفة ا
ا يشبه الصراخ ويعبر عن ما يدور داخل األحداث الدرامية. الطبقة احلادة 

* اسـتخـدام آلـة التـشـيلـلو ذات الـصـوت الرخـيم لـلتـعبـيـر عن الشـجن واحلـزن أو الكـآبة
تلقى وقد تكون ترجمة وسيقى تعمل عـلى تمهيد احلدث أو تهيئـة ا وأيضاً آلـة الناى وكأن ا

لبعض التطورات التى حتدث على الشاشة.
ـيـنـونـدو من شـدة الـقـوة إلى شـدة ـتـمــثـلـة فى الـكـريـشـنـدو والـد * اسـتـخـدام الـظالل ا
وسـيقى ـتلـقى بتـقـبل ا الـضعف ومـا بيـنـهمـا تبـعـاً لنـمو األحـداث وتـراجعـها حـيث تُـشعِـر ا

وزيادة إحساسه ووعيه باألفكار التى يتناولها الفيلم.
* يتميز ببساطة األحلان التى تعبر عن بساطة األماكن التى يتناولها الفيلم بحيث تكون

وسيقى فى نفس االجتاه. ا
* استخدام آالت إيقاعية منها الصاجات والسيمبال واألجراس.

ـتقطع فى ـتصل وا * إيجاد ألـوان صوتـية مخـتلـفة من خالل اسـتخدام أسـلوب اآلداء ا
شهد. اآلالت الوترية والنفخ سواء اآلالت اخلشبية أو النحاسية حيثما يتطلب ا

* استخدام اجلليساندو والفيبراتو والنبر والضغط والـ sf فى الوتريات.
* تـكــرار بـعض األشــكـال اإليــقـاعـيــة عـدة مــرات وأيـضــاً األربـيــجـات كــمـا اســتـخـدام

ا يساعد على زيادة الشعور باالضطراب. الكروماتيك والتنافرات 
* اسـتخـدام الـكـانـون أو احملـاكاة فـى انتـقـال الـلـحن بـ اآلالت اخملتـلـفـة كـمـا فى فـيلم

شيطان الصحراء.
* استخدام السكتات أثناء بعض التيمات إلضافة روح الترقب والقلق.

* وضع تـيـمـات حلـنـيـة أسـاسـيـة من الـبـدايـة ولــكن يـعـمل عـلى الـتـنـويع عـلى بـعض تـلك
. التيمات األساسية عن طريق وضع تريالت أو تغيير فى اآلالت أو تغيير السرعات مثالً

. ارش والفالس وما يشبه اجلاز أحياناً * استخدام طابع ا
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* قدرته عـلى إبداع مـوسيقـى تقتـرب من موسـيقى األربعـينـيات كـما فى فيـلم إسكـندرية
ليه.  

ـرح واخلوف شـاعـر اإلنسـانـيـة اخملتـلـفة مـثل الـبـهجـة وا * يـستـطـيع خـلق الكـثـيـر من ا
واحلزن وغيرها من خالل األحلان التى يعبر بها عن تلك األحاسيس.

تزج * الكـتابة باألسـلوب الكنـترابنطى والـذى يعطى إحـساس بوجود أكـثر من حلن 
ا يريد إبرازه من ؤلف  يـتفاعلون معاً فى إيـجاد لغة موسيقيـة جمالية تعبـر عن إحساس ا

وسيقى التى تعبر عن اجلو العام للفيلم. خالل تلك ا
يناء. * وجود موسيقى ترتبط بشخص أو مكان أو حدث مع مثل فيلم صراع فى ا

شاهد * وضع تيمة من أغـنية معينة داخـل الفيلم ليكـون التركيز علـيها كخلفيـة لبعض ا
األساسية واحملورية فى الفيلم مثل فيلم نداء العشاق أغنية "يا وال".

زج ب آلتى الناى والكالرينيت فى كثير من األحيان. * ا
ـزيـد من * اسـتــخـدام الـزخــارف واحلـلــيـات عــلى بـعض الــنـغـمــات لـلــتـنــويع وإضـافــة ا

اجلماليات.
جماليات أسلوب "على إسماعيل" من خالل حتليل األفالم :جماليات أسلوب "على إسماعيل" من خالل حتليل األفالم :
نغم كما فى فيلم العصفور. ؤلف اإللقاء ا * استخدم ا

* تـنـاوله أغـنيـة وطـنـيـة مثـل "شايـلـ فى ايـدنـا سالح" حـيث تـتنـاسب ومـوضـوع الـفـيلم
لزيادة الـروح الوطنية واحلـماسة داخل الفيـلم والتعامل معـها طوال الفيـلم كموسيقى فـيلمية

شاهد بأساليب موسيقية مختلفة. تصاحب ا
* تناوله آلداء بعض اآلالت التى تؤدى اللحن يونيسون (أى فى آن واحد).

* استخدام اآلالت الشرقية مثل القانون والعود والناى واألوكورديون.
* اسـتخـدام بـعـض األغـانى الـتى لـهـا مـدلـول مـع فـى مـصـاحـبة بـعـض الـلقـطـات مـثل

"مصر يامة يا بهية يا أم طرحة وجالبيّة" فى فيلم العصفور.
وسيقية احلزينة. * استخدام الناى للتعبير عن بعض اجلمل ا

* اسـتخـدام أغـانى وطنـية تـعبـر عن احلـرب ورغبـة الشـعب فى االنـتصـار على إسـرائيل
وحتـفـيـز الـشـعب بـزيـادة الـشـعـور الـوطـنى من خالل تـلك األغـانى الـتى تـتـخـلل الـكـثـيـر من

لقطات الفيلم.
* استـخدام الكـورال بالـغناء أحـيانـاً وبآداء اآلهات أحـيانـاً أخرى وذلك حسـبمـا يتراءى

للمؤلف من إحساس يريد توصيله للمتلقى.
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*لديه قدرة فـائقة عـلى إصدار صوت يـشبه الكورال عـند آداء آلة أو مـجموعة من اآلالت
وجود داخل أحلانه كما فى فيلم رمال من ذهب. من شدة اإلحساس والدفء ا

صاحبة طـوال الفيلم كـما فى فيلم * اسـتخدام أغنـية كتيـمة أساسيـة يعتمـد عليها فـى ا
األرض بأغنية "أرضنا العطشانة".

ؤلف ب اآلالت الشرقية والغربية معاً فى وقت واحد مثل استخدام الناى والهارب. زج ا  *
* اعتـماده عـلى اآلالت الـوتريـة بكـثرة مـثل الفـيولـيـنة والـتشـيلـلو وآالت الـنفخ مـثل األبوا

والفلوت باإلضافة إلى اآلالت النحاسية ذات القوة مثل الكورنو والترومبيت والترومبون.
ـثـلث والسـيـمـبال والـتـيمـبـانى واألجراس * اسـتـخـدام اآلالت اإليقـاعـية مـثل الـبـوجنز وا

وبعض اإليقاعات الشرقية مثل الدف والرق والطبلة.
* استخدام آلة الكاستانييت اإليقاعية للتعبير عن اجلو األسبانى فى رمال من ذهب.

* استـخدام بـعض األغـانى التى تـعبـر عن الـفولـكلـور الريـفى مـثل أغنـية (قـولوا البـوها
البرتقال اتقشر) كما فى فـيلم "األرض" وأيضاً (يا طالع الشجرة هات لى معاك بقرة حتلب

وتسقينى) فى "رمال من ذهب".
. * استخدام آلة البزق إلعطاء جو نفسى مع

نـفرد * استـخدام أسـلـوب النـبر Pizz فى الوتـريات الـتى تـعمل عـلى مـصاحـبـة اآلداء ا
. لبعض اجلمل اللحنية من آالت أخرى مثل القانون مثالً

* استـخـدام الساللم الـصـاعدة والـهـابـطة ولـزيـادة القـلق والـتوتـر يـستـخـدم الكـرومـاتيك
أحياناً أيضاً استخدام التتابع اللحنى ب بعض اآلالت.

* استـخدام اللـحن الدال كـما فى فـيلم األرض باسـتخـدام تيـمة تدل عـلى وجود وصـيفة
وتيمة أرضنا العطشانة التى تدل على محمد أبو سويلم.

* استخدام إيـقاع الزار فى بعض األحيـان البسيـطة فى أفالمه لتعـبر عن شعور احلزن
أو اخلرافة.

* اسـتخدامه آللـة األبوا للـتعبيـر عن احلزن مثـلها مـثل الناى وذلك بـوضعهـا فى مساحة
صوتية معينة تعبر عن هذا الشعور.

* استخدام آلة الـفاجوط مع آالت النـفخ ذات الصوت األكثر حـدة مثل الفلوت والـبيكولو
إلظهار بعض التناقض للتعبير عن الصورة. 

* اسـتـخدامـه لألوركسـتـرا كـامالً ولـآلالت الـنـحاسـيـة لـلـتـعبـيـر عن الـقـوة فى اإلحـساس
وقف. وا
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* استخدام اجلليساندو من اآلالت النحاسية.
* يعتمد على اآلالت اإليقاعية بشكل كبير وخاصة آلة السينير.

* استـخدام األغانى بـآداء الكورال والتى تـعبر عـما يحدث عـلى الشاشـة وبالتالى يـعتبر
صاحبة احلدث تلقى وقد تكون وسيلة أيسر  ؤلف أن الكلمات لها تأثير كبـير على نفس ا ا

مثل أغنية "نورت يا قطن النيل" أثناء جمع وصيفة والفتيات للقطن فى فيلم األرض.
* استخدم الكانون (احملاكاة) فى انتقال اللحن ب أكثر من آلة كما فى فيلم االختيار.
* اسـتـخدامه آللـة األورج الـتى دخلت حـديـثاً واسـتخـدمـها عـلى إسمـاعـيل إليجـاد ألوان
صـوتـية جـديـدة غيـر مـألوفـة من قـبل واستـخـدمهـا فى فـيلم "رمـال من ذهب" كـمـا استـطاع

فعلياً ظهور صوت يشبه الصفير من خالل األورج فى فيلمه "االختيار".
. صاحبات الهارمونية أحياناً * تقوم اآلالت النحاسية بآداء ا

* يتميز على إسماعيل بكثرة األحلان وتشابكها.
وسيقى الفيلم او لألغنيات * اعتماده على مبدأ التنويع سواء فى الـتيمات التى يضعها 
وسيقى ويـتناول التنويع من حيث اخـتالف اآلالت وتغيير بعض السرعات التى يـبنى عليها ا

. واإليقاعات مثالً
* استـخدامه جلـزء من أغنـية (آه يـا وال آه يا وال) فى فـيلم االخـتيار وهـى نفس األغـنية

التى استخدمها فؤاد الظاهرى فى فيلم نداء العشاق.
* فى فـيلم االخـتيـار استـخدامه آلداء الـكورال بـاآلهات (هـميـنج) والصـوت يشـبه الغـناء
ــوسـيـقى ـتــعـمـقــة لـذلك الــنـوع من ا ـتــخـصـصــة وا األوبـرالـى الـذى يـؤكــد عـلى الــدراسـة ا
وسيـقى هذا الفيلم سـاعدت على تأثيـر وتعميق الصورة (الكالسيكـية) وهى إضافة جمـالية 

تلقى. احلائرة لدى ا
رح واحليوية فى ا يشبه الهمهمات بتصاعد حلنى يعبر عن جو ا * استخدام الكورال 

شهد. ا
شاهـد وتوظيفها داخل الفيلم ـوسيقات الكالسيكيـة الغربية فى بعض ا * وضع بعض ا
كـما فى فيـلم "االختـيار" بـجزء من كـونشـيرتو األوركـستـرا للـمؤلف اجملـرى بيـلال بارتوك فى

حفل بدار األوبرا.
شاهد شهد بل تناقـضه تناقض شديد حتى يـشعر ا * وضع مـوسيقى ال تتناسـب مع ا
دى الصراع النفسى ومدى الشعور الـذى يعترى البطل كما فى فيلم االختيار فى مشهد

هروب سيد من الشرطة ومالحقتهم به وهى تيمة راقصة.
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ونرى تميز أسـلوب على إسماعـيل فى الكتابة وتـناوله لتلك اآللـة اجلديدة (األورج) أعتقد
أنه حتدى فى وقـته حيث ظـهر األورج فى أواخـر السـتيـنيـات وبداية الـسبـعيـنيـات من القرن
الــعـشـرين واسـتــخـدمه فى فــيـلـمـيه (رمــال من ذهب واالخـتــيـار) وذلك يـعـنـى أنه اسـتـخـدم
التـقنـيات احلـديثـة فى تـلك األفالم ولكن يـظهـر بوضـوح البـراعة فى الـكتـابة لـفيـلم االختـيار
وسـيقى التى اعـتمدت على تـلك الصفارة من الذى يـتميـز فى الفكرة والـتناول وبالـطبع فى ا

البداية إلى النهاية.
 جماليات أسلوب "جمال سالمة" من خالل حتليل األفالم : جماليات أسلوب "جمال سالمة" من خالل حتليل األفالم :

صرى العبقرى جمال سالمة يتميز بتدفق األحلان اخلصبة مع حتكمه ؤلف الفنان ا * إن ا
ؤلف الكبير فى أدواته وسيـطرته احملكمة على أسس التـأليف الكالسيكى حيث درس عـلى يد ا
لك رة األولـى فهـو  وسـيـقى منـذ رؤيـته له من ا خـاتشـاتوريـان الـذى أعجب بـتـفوقه ونـبـوغه ا

لك موهبة موسيقية حقيقية. القدرة على تمييز النغمات absolute bitch فهو 
ـصـرى والـعـربى عـلى أعـمـاله الـتى تـرتبط ـتـلك مـقـدرة فائـقـة عـلى جـذب اجلـمـهور ا  *
بالكثير من األحاسيس واألساليب اخملتلفة مثل الريفى والصعيدى واألرستقراطى وغيرها.
ـا يـضفى اإلحـساس ـقامـية  * قـدرته عـلى معـاجلـة التـسجـيالت من خالل االنـتقـاالت ا

بالطبيعية فى تلك االنتقاالت بحيث تبدو مقصودة. 
تخصـصة جتعله قـادراً على استخـراج أفضل اإلمكانات وسيقيـة ا * كما أن دراسـته ا

الصوتية لكل آلة.
ؤلف الـتصاعـد والهبـوط اللـحنى من خالل الساللم الـكرومـاتيكـية واألربيـجية * يتنـاول ا
ـوجـودة عـلى ـسـايـرة األحـداث الـدرامـيـة ا ـيـنـوندو تـبـعـاً  مـع اسـتـخـدام الـكـريـشـنـدو والـد

الشاشة.
ـؤلف من خاللها وجـود طابع أو إحساس * استـخدام األحلان الـشعبيـة التى يسـتطيع ا

شعبى مع مثل استخدام "بفتة هندى".
. صاحبة الهارمونية أحياناً قسوم أثناء ا * استخدام إيقاع ا

وسيقى القبطية الكنسية. * استخدام مقام النهاوند الذى يعطى اإلحساس با
صرى. * استخدام آلة العود الشرقية للتعبير عن اإلحساس الشرقى وا

* استخدام الفالس للتعبير عن العالقة العاطفية الرومانسية ب البطل والبطلة.
شهد ية لـلتعـبير عن مـشاهد مـعينة داخـل ا وسيـقات العـا * وجود بعض األجـزاء من ا

السينمائى.
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* تناول األحاسـيس من التوتـر والقلق واالضطـراب من خالل استغالل إمـكانيات اآلالت
ولو والترعيد. الوترية مثل التر

ـشاهد كـما لـديه القدرة عـلى توظيف * يتمـيز ببـساطة األحلـان التى تـتوغل إلى قلب ا
وسيقى وطواعيتها لكى تتناسب مع العمل السينمائى بشكل أفضل.  ا

جماليات أسلوب "عمر خيرت" من خالل حتليل األفالم : جماليات أسلوب "عمر خيرت" من خالل حتليل األفالم : 
ؤلف عـلى وجود آلة البيانو فى التأليف وهو آلة بـوليفونية يستطيع من خاللها * يعتمد ا

وسيقاه. يزاً  تقد مجموعة من األحلان والهارمونيات التى تضفى جواً جمالياً و
* لوحظ تـركيزه الـدائم على آالت النـفخ النحاسـية مثل الـترومبيت والـترومبـون والكورنو

يزة فى أغلب أعماله. ولكن يزيد من استخدامه آللة الترومبيت ويضع لها أحلانًا 
* يهتم بدور آالت النفخ اخلشبية مثل الفلوت واألبوا.

تنوعة مثل الدرامـز والتيمبانى والسـينير وإضافات بعض * اهـتمامه باآلالت اإليقاعيـة ا
اآلالت اإليقاعية الشرقية إلضفاء الطابع الشرقى مثل الدفوف والرق.

ـوسـيـقـانـا مـن خالل بـعض آالت الـتـخت ـمـيــزة  * يـعـمـل عـلى وجـود الـروح الـشــرقـيـة ا
الشرقى مثل العود والقانون والناى.

* استخدم أيضاً األكورديون فى بعض األحيان وأيضاً بعض األصوات من خالل آلة األورج.
وسـيقى وجـودة داخل األفالم ويبـنى مـنهـا ا * يعـتـمد غـالبـاً علـى موسـيقـات األغنـيـات ا
صاحـبة لـلمشـاهد السـينمـائيـة عن طريق وضع بعض األجـزاء أو التـنويع علـيها من خالل ا

تغيير فى اآلالت التى تناولها.
* يضع مـقدمـة موسـيـقيـة هائـلة من األوركـستـرا تعـتمـد على الـشكل األقـرب للـموسـيقى

. الكالسيكية فى الكتابة والتوزيع أكثر منها للموسيقى العربية وهى تميز هذين الفيلم
* اسـتـخـدامـه ألسـالـيب اآلداء اخملـتـلـفــة الـتى تـتـراوح بـ شـديــد الـقـوة والـضـعف ومـا

بينهما.
وسيقى فى بناء اجلملة. * اعتماده على السكتات كجزء من اإلحساس ا

* استـخدامه بـعض الـزخارف الـلحـنيـة والـضغط واسـتخـدام كاتـمـة الصـوت أحيـاناً فى
ــزيـد من الـتـوتـر وأيـضـاً ـولـو الـذى يـوحى  اآلالت الـنـحـاسـيــة اسـتـخـدامه لـلـتـريـل والـتـر

. الكروماتيك أحياناً
* اعتـمـاده على مـوتيـفـة صغـيرة تـتـكرر عـدة مرات مـن خالل تصـاعد سـلـمى يبـعث على

الكثير من االضطراب.
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* وجــود الـتـبـاين فى اسـتـخـدامه لـلـمــسـاحـات الـصـوتـيـة لـآلالت مـا بـ الـطـبـقـة احلـادة
والغليظة.

تمـيزة للوتريـات وبناء جمل حلـنية معـبرة عن مشاعـر إنسانيـة معينة * أسـلوب الكتـابة ا
مثل الفـرح واحلزن والبهجة والقلق والـتوتر وغيرها من األحاسيس الـتى يستطيع جتسيدها

من خالل موسيقاه.
وسـيقى * يسـتطـيع من خالل مـوسيـقاه الـعمل عـلى زيـادة التـناسق والـتألـق فيـما بـ ا

والصورة.
* اسـتخـدامه للـفـلوت واألبـوا والتـشـيلـلو والـفيـولـينـة والتـرومـبيت آلداء الـتيـمـات اللـحنـية

األساسية.
صاحبات الهارمونية أحياناً والبوليفونية فى أحيان أخرى. * وضع ا

سـافات التى * بساطـة األحلان الـتى تميـز موسـيقـاه من خالل وضع بعض الـتآلفـات وا
يتميز بها فى معظم أعماله.

رؤية شاه اجلمالية :رؤية شاه اجلمالية :
تكـررة فى أفالم شاه والتى تـابعة الدقـيقة وجـود بعض األشيـاء ا الحظـنا من خالل ا
تـعبـر عن شـخـصـيته كـمـا تـوضح مـدى الـتأثـيـرات احلـيـاتيـة عـلى إبـداعه ومـنهـا مـا يـتـعلق
ـشــاعـر واألحـاسـيس اإلنــسـانـيـة وأيـضـاً ـاديـة ومــنـهـا مـا هـو حــسى يـرتـبط بـا بــاألشـيـاء ا
ـباد وبعض القـضايا والتـوجهات الفـلسفية فى اجتاهـاته الفكريـة فيما يـتعلق باألخالق وا
فِـكـر يوسف شـاهـ ;والـتى أثرت جـمـيـعهـا بـشكل أو بـآخـر عـلى رؤيته الـفـنـية داخل أفالمه

ومنها :
ـا فيه من تـقابل الكـثير من فـئات اجملتـمع فهو *يشـكل القطـار بالنـسبة لـشاه أهـمية 
مكان شامل للـكثير من الفئـات والطبقات كمـا ترجع أهميته فى اسـتقبال ووداع األشخاص
احملب فهو نقطة حاسمـة فى أحاسيس ووجدان الكثيرين ولذا يظهر فى الكثير من أفالمه
أساوى الـذى حدث فى فـيلم سيـدة القطـار وفى فيلم ابن مـثل القطـار واحملطة واحلـادث ا
الـنـيل كان نـقـطة مـهـمـة بالـنـسبـة لـبـطل الفـيـلم فـمنـذ صـغره وهـو يـنـظر حملـطـة القـطـار وهو
يندهش ويـتمنى السـفر من خالله فهو دائـماً يسأل إلى أين يـذهب وتمنى حِمـيدة السفر إلى
دن واألقـاليم مصر على القاهرة العاصمة) مصر (القاهـرة -حيث يطلق الكثير من سكان ا
ليـتعـرف علـى كل ما فـيهـا وفى فيـلم صـراع فى الوادى فال تـوجد فـيه نـقطـة محـورية هـامة
بالنـسبـة للمـحطة ورغم ذلـك فذكرت فى مـشهد عـودة آمال من الـسفر أمـا فيلم بـاب احلديد
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فالـفيـلم تدور أحـداثه كـلهـا داخل محـطة الـسكـة احلديـد كمـا يلـعب القـطار بـصوت سـفارته
تلقى وشعوره بوجوده داخل احملطة وفى فيلم وصوت عجالته دوراً مهماً فى التأثيـر على ا
نداء العـشاق يهرب عـبده وورد من أهالى البـلد بعد مـوت احلاج شوقى أبو مـتولى فى قطار
بضـائع الـقـطار فـى فيـلم األرض أثـنـاء توجه مـحـمـد أفـندى إلى احملـطـة لـلسـفـر إلى مـصر

قابلة رئيس الوزراء.
* تأكـيد شاه عـلى بعض القضـايا الفلـسفية كـقضية االغـتراب ومبدأ ارتـباط اإلنسان
كـان الذى ولـد فـيه ومدى تـعلـقه بـتلك الـبيـئة مـثل ابن الـنيل وارتـبـاط حِمـيدة ورغـبته فى بـا
الـعودة إلى بـلـده بعـد االغتـراب عـنهـا وفى باب احلـديـد حيـنـما يـطلب قـنـاوى من هنـومة أن
ـيـناء يـتضـح اشتـياق رجب تقـبل الـزواج منه ويـعـود بهـا إلى قـريته أيـضـاً فى صراع فى ا
الشديد إلى إسكندرية وفرحته فى العودة إليها وصراع فى الوادى ومدى حب آمال ألحمد
وارتـباطـها وإخالصـها لـتـلك البـيئـة التى عـاشت فـيهـا ويتـضح ذلك من خالل تـعلـقهـا بأحـمد
ودفـاعـهـا عن صـابـر أفـنـدى فـى سـيـاق األحـداث ارتـبـاط أبـو دراع الـطـبـال بـبـلـده سـنـبـاط
ورغـبـته فى العـودة إليـها وارتـباط أبـطـال فيـلم شيـطان الـصحـراء بـالبـيئـة الغـجريـة البـدوية
ستـميت عن قبيلتـهم وعشيرتهم من خالل أحـداث الفيلم وفى فيـلم إسكندرية ليه ودفاعهم ا
تأثر يحيى عند السفر ألمريـكا ووداعه لبلده وأهله أيضاً هروب اليهود من النازية وهروبهم
من مصـر ومدى تأثـر يوسف وهـبى عند فـراق بلـده اإلسكنـدرية وتـأثر أبنـائه سارة ودايـفيد

باخلروج من مصر.
انه على أهمية األرض الزراعية وارتـباطها بعملية الفيضان قبل بناء السد * تأكيده وإ
الـعـالى ومـا يـنـتج عـنـهـا مـن مـشكـالت وخـراب فى األرض ويـظـهـر ارتـبـاط شـاهـ الـشـديد
ا يـساعده عـلى ترجمـتها عـلى الشـاشة ببـراعة فائـقة ففى باألرض وأهـميتـها فى أعمـاقه 
ا جنم عنه غرق األرض فيلم صراع فـى الوادى كسر الـسد عمداً من الـباشا وريـاض بك 
نازل ومحصـول قصب السكـر بأكمله أمـا فى فيلم ابن النـيل فالفيضـان يدمر البـلد ككل وا
ا يدل على األثـر السيئ الذى يجلبه ويـظهر الهالل األحمر فى مـساعدة ضحايا الفـيضان 
الفـيضان وأيـضاً فى مـشهد غـرق سالم الطـفل الصـغير الـذى ينقـذه حِمـيدة أما فـيلم نداء
كان الذى جمع يدين عبده وورد بعد قتلهما فتشابكت أيديهما العشاق فكانت األرض هى ا
صرى واألرض ـاشية واألبقار الذى يدل على الريف ا على األرض الزراعية وجود بعض ا
الـزراعية فى فيلم اليـوم السادس وأيضاً أغنيـة الطوفان ولكن فيـلم األرض يعبر بأكمله عن

تلك الفكرة وسيطرة األرض على جميع مناحى احلياة بالنسبة للفالح. 
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* يـهتم أيـضاً شـاه بـالـتكـوينـات اجلمـاعـية الـكبـيرة وتـظـهر فى مـشاهـد بعض األفالم
منـهـا صـراع فى الـوادى مـثل مـحـاولـة ضـرب صابـر أفـنـدى وخـروج أهل الـبـلـد فى جـنازة
الشـيخ عبـد الصمـد وفى ابن النـيل فى خروج أهـالى البـلد بـعد الـفيـضان وفى صراع فى
راكب فى الـبحـر أيضاً فى مـدوح داخل ا ـينـاء من اإلمسـاك  يـناء عـند مـحاولـة عمال ا ا
فــيـلم نـداء الـعـشـاق خـروج مـتـولى وأهـالى الـبــلـد لـلـبـحث عن عـبـده أيـضـاً مـشـاهـد احلـرب
بـارزات وخروج اجليش فى أكـثر من لـقطة سـينمـائيـة فى فيلم شـيطـان الصحـراء وفيلم وا
ـطربة ملك فى األوبرا سكوت ح نـصور تتضح تـلك التكويـنات اجلماعـية للجـمهور فى حفل ا
اريـنا وفى فـيلم األرض األعـداد الكـبيرة من أهـالى البـلد أثـناء اسـتقـبالهم واحلفل اآلخـر 

ألبى سويلم وعبد الهادى بحفاوة.
* قضـية زواج االرستقـراطى من امرأة منكـسرة من طبـقة اجتمـاعية أدنى وينـجب منها
دوح (حـس رياض) ـيناء حـيث ال يعتـرف والد  ويـنكر هـذه البنـوة مثل فـيلم صراع فى ا
طيـلة خمسـة وعشرين عـاماً بابنه رجـب الذى أجنبه من سيـدة بسيـطة وال يرغب فى كشف
هـذا السر فى فيلم نـداء العشاق زواج شخص مـحافظ من أهالى البلـد من غازية أما فيلم
شيطان الصحراء يظهر فى النهاية أن (حنظلة) وهو من حاشية الوالى أنه والد دالل الذى
تزوج من إحـدى سيـدات القـبيـلة وأجنـبهـا منـها وقـد تخـلى عنـهمـا وفى فيـلم إسكـندريـة ليه
سلم وهـى حتمل ابنه فى أحشـائها ثـمرة هذا احلب وتلك حب سارة اليـهودية من إبـراهيم ا
العالقة ولكن فى فيـلم سكوت ح نصور يـوجد فرق اجتمـاعى ولكن ال توجد أية مـشكلة عند
الطبقة الـثرية األرستقراطـية من زواج ابنتهم من ابن الـسائق فشاه يـزيل الفارق الطبقى

من خالل تلك الزيجة.
* يتكرر مـشهد "الصـفعة" فى الكثـير من األفالم حسب موضـوع الفيلم والتى يـعبر بها
شـاه عن مـشاعـر مخـتلـفة مـثل الغـيرة واإليـالم النـفسى واإلهـانه فهـو يتـرجمـها ويـوظفـها
ـواقف يرجع إلى ما داخل الـدراما حـسب رؤيته وأعـتقد أن اسـتخـدامه لها فى الـكثـير من ا
تعرض له وهو صغير من والدته وأستاذه بالضرب واإلهانة والذى جتلى فى سيرته الذاتية
ـينـاء حـيـنمـا يـغـار رجب على فى فيـلم حـدوتـة مـصريـة ;حـيث جنـدها فى فـيـلم صـراع فى ا
دوح أيـضاً فى فـيلم سيـدة القـطار حيـنما حَمـيدة ويصـفعـها بعـد عودتـها من الالنش مع 
تعـترف فكريـة لناديـة أنها سرقـتها فـتصفعـها وتتـهمهـا باخليانـة وصفعـة رياض بك حلسان
لكى ال يعترف بـالقاتل فى صراع فى الوادى أيضـاً حسن يصفع بهـية وتلقى حتفـها نتيجة
الصـفعة كـما يصفـع عبده ورد فى أكثـر من مشهـد عدة مرات فى فيـلم نداء العـشاق أيضاً
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ـدرس لـيحـيى الصـغـير وصـفعـة أمه له فى فـيلم حـدوتة مـصـرية وفى فـيلم األرض صفـعة ا
عدة صفعات من عبد الهادى ألحد رجال احلكومة بعد مغازلته لصفية.

يـاه متـمثـلة فى (الـبحـر أو النـيل) وأهمـيتـها فى أفالم شـاه والت تـأثر بـها نـتيـجة * ا
يناء تدور أحـداث الفيلم كله نشأته ومولده فى مـوطنه "اإلسكنـدرية"; ففى فيلم صـراع فى ا
فى مـينـاء اإلسكـندريـة أما فـيلـماه ابن الـنيل وصـراع فى الوادى فـهمـا على ضـفاف الـنيل
ولكن فى فيلم سيدة الـقطار مشهد عـند سفر نادية وأبـوها فريد على م سـفينه لكى يهرب
يـاه متمـثلة فى النـافورات التى تـمثل الترف فـريد ويظـهر فى فيلم شـيطان الـصحراء دور ا
والغنى فى قصر احلاكم (زُبيد) وفى فيلم إسكندرية ليه فالفيلم يدور فى مدينة اإلسكندرية
ومنذ البداية يظهر شاطئ البحر كما يظهر فى أكثر من لقطة ميناء اإلسكندرية أيضاً فيلم
ا يؤكد ضـرورة البحر فى شـخصية سكـوت ح نصور أكثـر من مشهد عـلى شاطئ البحـر 
ـشـاهد عـلى كـورنيـش النـيل وأيـضاً فى اخملـرج شاهـ وفى فـيلـم اليـوم الـسادس بـعض ا
ـياه الذى نـهايـة الفـيلم يتـوجهـوا إلى مدينـة اإلسكـندرية أيـضاً مـياه النـيل وأهمـية عنـصر ا

يعبر عن احلياة فى فيلم األرض.
* فكرة العـمى وتأثره بالعجز فى بعض األفالم والـذى يرجع ألفكاره التى حتاول إلقاء
الضوء عـلى الضعفاء والفقراء وأصـحاب العجز والذين لم يحصلـوا على الرعاية الكافية من
قِبَل الـدولة فـهو كـفنان يـحاول تـوصيل تـلك الرسائل مـن خالل إبداعاته الـفنـية : مـثل الشيخ
عـبد الصـمد فى صراع فـى الوادى ومربـية ناديـة التى عمـيت فى فيلم سـيدة القـطار ونوع
ريض طريح ثله قـناوى فى فيـلم باب احلديد أيـضاً سعـيد ا آخر من الـعجز وهو األعـرج و

الفراش فى فيلم اليوم السادس ووجود طفل معاق فى فيلم رمال من ذهب.
لهى * تأثـره بفكرة الفسـاد عن طريق وضع لقطات تـعبر عن االنفالت األخالقى من خالل ا
الليلـى مثل فيلـم ابن النيل بـعد سفر حِـميدة إلى الـقاهرة وصـورة الفسـاد فى الكبـاريه ومشهد
يناء وصالة لهى ليلى يشبه قهوة أو كازينو يجمع ب النساء والرجال فى صراع فى ا بسيط 
لـعب الـقـمـار فى فـيلـم سيـدة الـقـطـار وفى فـيلم شـيـطـان الـصـحراء تَـمَـثل فى (شـادن) الـغـازية
الغـجرية الـتى تغوى الـرجال وأيـضاً محـاوالت التـحرش بدالل وشـادن وفى فيـلم إسكنـدرية ليه
إقـامة عالقة شـاذة ب عـادل وأحد ضبـاط االحتالل وأيضـاً سقوط أحـد الفتـيات السـاقطات مع

يحيى وزمالئه فى السيارة ووقوع الرذيلة من بعضهم جتاه تلك الفتاة.
وت والـذى أثر فى حيـاته وأعتـقد نـتيجـة وفاة أخـيه وهو فى مـرحلة الـطفـولة والذى * ا
عـبر عـنه درامـياً فى أفالمه مـثل حـادث قطـار مأسـوى لـفكـرية فى سـيـدة القـطار كـمـا يعـبر
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صعـد فى نفس الفيـلم وموت حسان أحيـاناً عن نهايـة مأساوية مـثل موت فريد فى هـاوية ا
ـطاردات عـلى قـضـبان الـقـطار وحتت عـجالته فى صـراع فى الوادى ومـقـتل الـباشـا أثـناء ا
بعـيـارات نـاريـة فى نـفس الـفـيـلم ومـوت أحـد الـعـمـال الـذى قـتل عم إسـمـاعـيل مـحـترقـاً فى
ـيـنــاء أيـضـاً مـوت احلـاج ــدوح فى صـراع فى ا ــركب بـعـد نـشــوب اخلالف بـيـنه وبـ  ا
شوقى أبـو مـتـولى حيـنـمـا حاول االعـتـداء علـى ورد وهتك عـرضـهـا فقـتـلتـه أثنـاء الـدفاع عن
شـرفهـا فى فيـلم نداء الـعشـاق أيضـاً فى نفس الـفيـلم حيـنمـا ضرب حسـن بهيـة فى احمللج
وكـانت الـنـتيـجـة أن لـقـيت حـتـفهـا كـمـا يـقوم مـتـولى بـقـتل عـبـده وورد فى النـهـايـة أمـا فـيلم
شـيطان الـصحراء أمر الـوالى (زبيد) بـقتل اجملمـوعة القادمـة إليه من زعمـاء العشـائر لطلب
الغـفران والـعفـو وأيضـاً قتل عـصام لـلبـطاح حـينـما حاول الـتحـرش بدالل وفى فـيلـم اليوم
السادس كـثرة عـدد الوفيـات بسبـب مرض الكـوليـرا وحالة الـرعب التى تـعم فى اجملتمع من
نزل نـتيجة اندالع احلريق فى رض أيضاً موت سـعيد داخل ا شـدة اخلوف من لعنة هـذا ا
نفس الـفيـلم وموت شـقيق يـحيى األكـبر بـعد حـرقه للـمسـيح فى فيـلم إسكـندريـة ليـه وأيضاً
ـية الثـانيـة وأيضاً الـدفاع عن الوطن شـاهد األرشيـفية لـلحـرب العا الكـثيـر من القتـلى فى ا

ضد االستعمار وقتل خضرا فى فيلم األرض.
* الـقتل الـعـمد أثـنـاء تأديـة فـريضـة الـصالة للـشـيخ عبـد الـصمـد فى صـراع فى الوادى

يناء.  وقتل عم إسماعيل ريس العمال فى صراع فى ا
ادة فى فيلم صراع فى ال والبـحث وراء ا * تـصويره للنـفس البشرية فى الـلهث حول ا
ثـله الـباشـا والـفالح الوادى حـيث كـان سبـبـاً فى اخلالف الـذى نشب بـ اإلقـطاعـيـ و
والذى كان السـبب فى كل ما حدث من مصـائب وفى فيلم سيـدة القطار كـان سبب اختفاء
فكرية والظلم الذى تعرضت له تلك الشـخصية بسبب إهمال زوجها فريد واستهتاره ورغبته
يـناء فـكان أيـضاً سـبباً لـعدم ثـقة رجب فى فى لـعب القـمار فـقط أما فى فـيلم صـراع فى ا
ـال أمـا فى باب ـدوح بـسبب ا ـا جعـله يـتخـيل أن حَـميـدة تـرغب فى الزواج من  نـفـسه 
احلـديد فكان قناوى يـتخيل أنه يستطـيع أن يحصل على حب هنومـة بسبب العقد الذى ورثه
من أمه كـما أن هـنومـة كانـت تسـخر مـنه دائمـاً وتقـول أنه (ماحـلتـوش) وفى فيـلم شيـطان
ـال عـنـوة من الـقـبـائل لـتـحـقـيق أغـراضه ولـالبـتزاز الـصـحـراء يـقـوم الـوالى (زبـيـد) بـجـمع ا
تـوسطة واالنتـقام من الـقبائل ولـكن فى فيـلم إسكـندرية لـيه يوضح مـدى تضـحية األسـرة ا
لتعـليم ابـنها أفـضل تعلـيم وظهـور مرسى الذى يـستغـل ظروف احلرب لـلحصـول على أموال
صاحله الـشخـصية ـصريـ وأيضـاً شاكر بك الـذى يسـتغل االحـتالل  من بعض الـضباط ا



≤±≤

ويصـبح من أغـنـيـاء احلـرب أمـا فى فيـلم سـكـوت ح نـصـور الفـيـلم يـبـرز الـتـضاد من خالل
الفارق الطـبقى ب األرسـتقراطـية الغـنية وب الـطبقـة الفقـيرة كما يـتضح من خالل أحداث
عى للوصول إلى الشهرة واجملد واحلصول تمثلة فى شخص  الفيلم الوصولية واالنتهازية ا

طربة ملك وخداعها باحلب. على أموال عن طريق ا
ـال والذى يـرجع لنـشـأته فى أسرة مـتوسـطـة عانت الـكثـير فى * تقـديـر شاهـ لقـيمـة ا
ـا جـعـله يـبرز فـكـرة االسـتهـتـار والالمـباالة ـادية  تـعـليـمه وسـفـره بسـبب ضـيق األحـوال ا
ال والذى قـد يفسد أصحابه مثلما حدث فى فيلم نداء لألكثر ثراء من خالل تدليل األهل با
الـعــشـاق حــيث يـعـطـى احلـاج شـوقى والــد مـتــولى الـكـثــيـر من الــنـقـود ويــقـول له (عــلـشـان
مـاتـزعـلش) وفى نـهــايـة األمـر فـهـو شـخص مـســتـهـتـر كل مـا يـبـحـث عـنه هـو تـعـدد عالقـاته

النسائية والفساد فقط.
* قضـيـة الثـأر فى صراع فى الـوادى حـيث كان يـرغب ابن الشـيخ عـبد الـصمـد وحتى
بعد احلكم باإلعدام على صابر أفندى لكى يثأر لوالده ويقتل أحمد ابن صابر أفندى ويثأر
أيـضـاً مـتـولى لـوالده الـذى قـتل عـلى يـد ورد وهى تـدافع عن نـفـسـهـا لكـنه يـعـتـقـد أن عـبده
القـاتل ويحاول قـتله وبالـفعل يقـتله فى نهـاية فيـلم نداء العـشاق وتظـهر أيضـاً تلك الـقضية
فى شيطـان الصحـراء بعد قـتل الوالى حلـجاج وزعمـاء العشـائر التى كـان من بينـهم حمدى
غـيث الذى ذهب بدالً من عـمر الشـريف وقتله احلـاكم فيشـعر عمر الـشريف بالـذنب ويثأر له

ستبد. ويحاول قتل هذا الطاغية ا
* احلـريق ظـهـر فى فــيـلم ابن الـنـيل فى اخلالف الـذى نـشب بـ إبـراهـيم وحـمـيـدة فى
حضور والـدتهمـا وفى سيـدة القطـار أثناء اخلالف بـ فكريـة وفريد ويُـسقطـها فريـد فتقع
دوح وأحد ينـاء أثنـاء الصراع بـ  نـزل أما فى صـراع فى ا وقَـدة ويحـترق ا الشمـعة ا
ـركب وضع شُعالت نـارية فى فيـلم نداء الـعشـاق حملاولة ـينـاء وتنـدلع احلريق فى ا عمال ا
ـوت فـيـهـا حـسن وفى شـيـطـان الـصـحراء أيـضـاً وضع مـطـاردة عـبـده وورد من الـهـرب و
شُعالت نـارية عند بعض مشاهد احلـروب والقتال أما فيلم إسكـندرية ليه فتمثل احلريق فى
مشـهد حرق شقـيق يحيى األكبـر للمسـيح وفى لقطـات من احلرب وفى فيلم الـيوم السادس
احلريق الـذى اندلع فى منزل صِديقة وسعـيد لرغبته النقضاء حـياته واخلالص منها وبالفعل

قُضى على حياته.
* فكرة حتقـيق العدل وما قـد يشوبهـا من فساد فى اجملتـمع من خالل احملاكمات داخل
احملكمة والتى أراد بـها شاه إثبات عدم حتقيق الـعدالة فى بعض األحيان وما قد يحدث
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ـظلـوم وعـدم قـدرته عـلـى الـتمـسـك بـحقـه لـعدم داخل احملـاكم من ظـلـم بَيِـن بـسـبب ضـيـاع ا
ـا لـزيـادة العـطف والـشـفـقـة داخل السـيـاق الـدرامى واعـتقـد إنـهـا رسـالة اكـتـفاء األدلـة ور
ـثل دور العـدالـة داخل الوطن بـعـدم إصدار حـكم مـتسـرع قـد يكـون حكم مـوجـهة لـكل من 
خـطأ فـى بعـض األحيـان الـقـضـايـا حـيث ظـهـرت احملـكـمـة فى فـيلـم صراع فـى الوادى فى
احلكـم على صابر أفـندى باإلعـدام فى قضيـة قتل الشيخ عـبد الصـمد وهو مـظلوم واحلكم
تهم على حِـميدة فى ابن الـنيل باحلـبس ثالث سنوات مع الـشغل والنـفاذ برغم احلكـم على ا
ـة بسـنة ونـصف فلم يـرغب شاهـ فى حتقيـق العدل من خالل دبـرة للـجر األول الرأس ا
ظلـوم أيضاً مشهـد احملكمة فى فـيلم إسكنـدرية ليه ودفاع وجود احملكـمة للبـحث عن حق ا
قدرى احملامى عن إبراهيـم فى دفاعه عن وطنه ضد االستعمار ولكنه نـتيجة لتفشى الفساد
واالستعـمار يـحكم علـيه ١٥ عاماً وفـى فيلم نـداء العشـاق كانت احملـكمة مـتمثـلة فى صورة
الـعـمـدة الـذى يـحقق فـى القـضـيـة أيـضـاً فـكرة مـحـاسـبـة الـذات من خالل احملـاكـمـات التى

يحاسب بها يحيى نفسه واآلخرين فى حدوتة مصرية.
يـناء تَمَثَل فى صـورة عزت الذى دفع أحد * التحريض عـلى القتل فى فـيلم صراع فى ا
الــعـمـال لـقــتل عم إسـمـاعــيل ريس الـعــمـال وكـبـيــرهم وفى صـراع فى الــوادى من الـبـاشـا
قتل الشيخ عبد الـصمد أوالً الذى قتله رياض بك ثم حتريض مرة أخرى لقتل ورياض بك 
حسـان الذى يعلم حـقيقـة األمر بأن القـاتل هو رياض بك ولـكن حسان مـات بعد أن صدمه

القطار.
* الـظـلـم الـبَـيِن الـذى يـوضــحه فى تـلـفـيق تــهـمـة الـقـتل فـى صـراع فى الـوادى لـصـابـر
ـمدوح وهى بنفس الطـريقة فى التلفـيق حيث إن كل منهما يناء  أفـندى وفى صراع فى ا
ـطـاردة للـمـجرم مـرتكب ـة ولكـنه لم يـتحـقق من اجملـرم احلقـيقـى وأثنـاء عمـلـية ا رأى اجلـر
ـة يراهـما فى كل فـيلـم شخص أثـناء اجلـرى ويتـصور أن كال مـنـهمـا القـائم بارتـكاب اجلـر
ـة ومن خالل هذا الظـن يريا عداءاً وظـلماً من كل أهـالى البلـد أيضاً تـلفيق قـتل بهية اجلر
ثل جانب اخلير فى فيلم نداء ظلوم الذى  وأيضاً قتل احلاج شوقى أبو متولى إلى عبده ا

العشاق وتلفيق تهمة قتل خضرا زوراً لعلوانى فى فيلم األرض.
ثـله من قـيـمة أخالقـيـة تظـهـر متـمـثلـة فى صـورة الشـيخ عـبد الـصـمد فى * الـدين ومـا 
صراع فى الـوادى والشيخ عـماد فى فيـلم ابن النيل ومـبدأ مخـالفة احلق واحلـلف بالباطل
فى فـيـلم نـداء العـشـاق وإلـقاء الـضـوء عـلى انـتشـار الـفـساد األخالقى مـثل الـكـذب واخلداع
وشهـادة الزور مـن خالل تلك الـلقـطة الـتى بهـا يرفض عـبده أن يـشهـد زوراً ويحـلف باطال
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وجـود الشـيخ عـبد الـوارث عسـر فى فـيلم إسـكنـدريـة ليه وتـعدد الـديـانات فى الـفيـلم فـيظـهر
ـسيحية أيضاً فيلم اليـوم السادس وظهور اآلذان فى مقدمة الفيلم ثم اإلسالم واليهودية وا
ـا يعـبر عن وجود نُطق صـديقـة "بسم اللـه الرحمن الـرحيم" حـينمـا تفـاجأ بـوجود شخص 
الـوازع الديـنى داخلهـا ووجود بـعض آيات من القـرآن الكـر دعاء يحـيى الصـغير إلى ربه
ووجـود روح كنـسيـة مسـيحـية فى بـعض احملاكـمات فى فـيلم حـدوتة مـصريـة صوت اآلذان
ووجـود بـعض رجـال الـدين مـثل الـشـيخ حـسـونـة فى فـيـلم األرض دور الـديـن واخلطـبـة فى

سجد وأسئلة للشيخ فى فيلم العصفور. ا
لهى الليلى) مثل فيلم ابن النيل. سجد والكباريه (ا * التناقض ب ا

ـضحـية من أجل األبنـاء واألسرة والـذى يدل على ـصريـة والزوجة ا * تـأثره بدور األم ا
حقـيقـة ارتباطه الـشديـد بوالدته ومـدى تأثـره بدورها وتـضحـيتهـا على األسـرة ويتضح ذلك
التأثر بإبـراز هذا الدور فى بعض األفالم مثل: فيلم سيـدة القطار وتضحية األب واألم معاً
وباقى أفـراد األسرة من أجل االبن لـلتعـليم ثم حتـقيق حـلمه بالـسفـر ألمريكـا فى إسكـندرية

ليه.
* مـسـتشـفى األمراض الـعقـليـة فى نهـاية قـنـاوى فى فيـلم باب احلـديد وأيـضاً فى فـيلم

صحة. االختيار ونهاية سيد التى تودى به فى ا
* وجـود بـعض األجـانب فى بـعض األفـالم وذلك نـتيـجـة لـنـشـأته فى مـديـنـة اإلسـكـنـدرية
دينة وذلك تمثل فى : اخلواجة ماريو فى ابن ووجود الكثير من األجانب الذين يقتنون تلك ا
النـيل واخلواجـة ديامـو الذى اقـترضـوا منه لـثمن الـتذكـرة لتـحقـيق حلم يـحيى بـالسـفر فى

فيلم إسكندرية ليه.
* إلـقـاؤه الـضــوء عـلى بـسـطـاء اجملـتـمع الـذين يـظــهـرون فى أفالمه مـثل بـائع اجلـرائـد

ياه الغازية والشيال فى باب احلديد عمال فى محلج قطن فى نداء العشاق. وبائعة ا
دوح والعامل الذى قتل عم دوح وأيضـاً  *الضرب والـعنف مثل اخلالف ب رجب و
ـيـنـاء خالف فـكـريـة وفـريـد فى سـيـدة الـقـطـار خالف إبـراهـيم إسـمـاعـيل فى صــراع فى ا
وحـمـيـدة فى ابن الـنـيل وأيضـاً خالف مـاريـو وحـمـيدة فـى نفس الـفـيـلم اخلالف بـ قـناوى
وزوج السيـدة التى وجدته يـنظـر إليهـا وأخبرت زوجـها الضـرب ب عـبده ومتـولى أكثر من
مـرة فى نـداء الـعـشـاق وأيـضـاً تعـدى وردة عـلى فـتـيـات احملـلج وضـربـهن بـاحلذاء فـى نفس
الـفيـلم وأيضاً الـصراع والـعنف فى فـيلم شـيطـان الصـحراء حـيث أن موضـوع الفيـلم قائم
بـارزات منذ البـداية ويتـمثل العـنف فى إسكنـدرية ليه فى الـلقطات عـلى الصراع والـقتل وا
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األرشـيفـية احلـية لـلحـرب ضرب صـديقـة لـعوكـا حيـنمـا يحـاول التـحرش بـها فى فـيلم الـيوم
الـسادس ويتـمثل الـعنف فى فيـلم رمال من ذهب فى مـصارعة الـثيران فى أسـبانيـا وأيضاً

صارعة. إيذاء البطل وإصابته أثناء ا
شـاهد مثل رياض * تسلـيط الضوء عـلى التحرش اجلـنسى واالعتـداء من خالل بعض ا
بك مع آمـال فى حــجـرة نـومـهـا فـى صـراع فى الـوادى حتـرش قــنـاوى بـهـنـومــة ومـحـاولـته
إلمـسـاك يـدهـا وتـقـبيـلـهـا وأيـضـاً أبـو سـريع مع هـنـومـة فى بـاب احلـديـد وحِـمـيـدة وزبـيدة
والوقـوع فى اخلـطـيئـة ثم الـتـحرش بـ أفـكار وحِـمـيـدة فى فيـلم ابن الـنـيل مـحاولـة اعـتداء
يـناء محـاوالت متـولى التـحرش بورد ووالـده أيضاً وحتـرش رجب بحَـميدة فى صـراع فى ا
فـى فيـلم نداء الـعشـاق أما فـيلم شـيطـان الصـحراء فـفيه عـدة محـاوالت للـتحـرش واالعتداء
اجلـنسى عـلى دالل والـغازيـة شادن من قـبل الـوالى وبعـض من أفراد حـاشيـته فى أكـثر من
مشـهد وفى إسـكنـدرية لـيه حترش زمالء يـحيى بـالفـتاة داخل الـسيـارة وإقامـة عالقة شاذة
ب عادل وأحـد ضباط االستـعمار فى سكـوت ح نصور مشـاهد تعبـر عن العالقة الـعاطفية
ـعى ووجود عالقات غير شرعية فى فيلم اليوم السادس ب بوال وناصر وأيضاً ب ملك و
ب زيـنات الـفنـانـة وبعض جـنود االحـتالل أيضـاً محـاولة عـوكا الـتحـرش بصـديقـة ومشـهد
القبلة ب فاطمة ورؤوف فى فيلم العـصفور وأيضاً مشهد جنسى ب رؤوف وفاطمة يتخيله

زج احللم بعض مشاهد احلرب الذى يتخيلها رؤوف. رؤوف فى منامه وأيضاً 
ـشاهـد ولـكن فـيلم * غالـبـاً نـهايـات أفالمه تـنـتهى الـنـهـاية الـسـعـيدة الـذى يـنـتظـرهـا ا
إسكـنـدرية لـيه انتـهى الفـيلـم بسـفر يـحيى إلى أمـريكـا ولـكن حتول تـمثـال احلريـة إلى امرأة
قـبـيحـة يـعـبر عن اخلـداع األمـريـكى وفى سـكوت ح نـصـور لم يـنته نـهـايـة سعـيـدة بـالنـسـبة
ـلك ولكنها انتـهت سعيدة بالـنسبة البنتـها بوال رغم أن النهايـة تُعد سعيدة للعالقـة العاطفية 
عى أن يوقـعهما فيها نسبياً ليـست للعالقة العاطفـية ولكن ألنها كشـفت اخلديعة التى أراد 
وفى اليـوم السـادس لم ينـته الفـيلـم نهـاية سـعيـدة حيث تـوفى حفـيد صِـديقـة كمـا ذهبت هى
وعوكـا كـلٍ فى طـريقـه وفى حـدوتة مـصـريـة  الـتـصـالح بـ يـحـيى الـكـبـيـر والـصـغيـر فى

النهاية.
ثلـها بـالنسـبة له مجـموعة * األبطال فـى أفالمه تتكـرر باستـمرار أى وكـأن كل مرحلـة 
مثـل قد يـكون ذلك ارتيـاحه لهمـا أو إعجابه واقـتناعه الـشديد بـهم وقد يكـون أسلوب من ا
هـتم بـسيـنـما شـاه أنه ـمـثلـ فى أفالمه عـائلـة واحـدة ال يشـعـر ا ـيـزه كمـخـرج وكأن ا

. وسيقي ؤلف ا خرج عن إطاره العائلى وهى بنفس فكرة تعامله مع ا
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* تـتعدد مواضـيع أفالم شاهـ ب االجتمـاعى والسيـاسى والسيـرة الذاتيـة ويتألق فى
كل فيلم قدر اقتناعه به وبالفكرة التـى يقدمها فهو مخرج عبقرى يقدم جميع نوعيات األفالم

بذكاء وخبرة وعشق لفنه وجلمهوره. 
ـوســيـقى والــرقص فى أفالمـه يـتـجــلى واضـحــاً ونـلــحظ حـبه  أمــا تـعــامل شـاهــ مع ا

واهتمامه بهذه الفنون منذ الصغر والتى عبر عنها من خالل إبداعاته فنرى أن :
يـناء * ال يوجـد فـيلم لـشـاه يـخلـو من الـرقص تقـريـباً فـحـتى فى فيـلم صـراع فى ا
ركب فى االحـتفال بقدوم رجب وفى فيلم ابن النيل الكثير من مشهد رقص حميدة على ا
مشـاهد الـرقص ألفكار (سـميـحة توفـيق) أما فـيلم باب احلـديد فـفيه مشـهد رقص هـنومة
وسيـقى وهى ترقص وتتـمايل وأيضـاً فيلم صراع داخل القـطار مع الرحـلة التى تعـزف ا
فى الوادى فى مـشهـد الفرح وفى فـيلم سـيدة الـقطـار االستعـراضات الـراقصـة من نادية
ابنـة فكرية أثـناء الغنـاء وفيلم نداء الـعشاق ورد (برلـنتى عبد احلـميد) هى الـبطلة ودورها
غازية طوال الفيلم أيضاً فيلم شـيطان الصحراء رغم أن موضوعه يتناول قضية سياسية
وهى اإلطاحة باحلاكم واالنقالب عليه إال أن شاه تناول فكرة الغازية الغجرية من خالل
(شادن) والتى تعـبر عن الفساد واالنـحالل حتى فى تلك البـيئة احملافـظة من خالل الغناء
والـرقص وفى فيلم إسـكندرية لـيه تظهـر حتية كاريـوكا فى الكـبارية ومعـها بعض الـفتيات
ـلـهى الـلـيـلى وأيـضـاً مـشـهـد رقص يـحـيى وأخـته نـاديـة عـلى فى مـشـاهــد الـرقص داخل ا
مـوسـيقى الـفـالس "الدانـوب األزرق" لـشتـراوس وتـعلـيم يـحيى لـبـعض زمالئه الرقص ألداء
ـسرحـيات االسـتعـراضية وأيـضاً بـعض مشـاهد األفالم األمـريكـية السـتر ويـليـامز وج ا
كيـلى أما فـيلم سـكوت ح نصـور أيضـاً أكثر من مـشهـد يعـبر عن أنواع الـرقص اخملتـلفة
عى وبوال عى وأيضاً الـرقص فى صالة الديسكو ب  صاحب لغناء  فالرقص الشـرقى ا
ولــكن فى فــيــلم الــيــوم الــســادس الـــرقص من خالل عــوكــا الــذى قــدم أكــثــر من مــشــهــد

استعراضى.
ـيكسـاج) وفى التـوفيق بـشكل خاص * كانت لديـه براعة نـادرة فى التـوليف الـصوتى (ا

. وسيقات الشرقية والغربية داخل جديلة واحدة منسجمة ومتناسقة تماماً ب ا
* دائماً يعبر بآلة البيانو عن الطبقات األرستقراطية األكثر ثراء.

ُـشـاهـد وتـضـيف ـوسـيـقى فـى بـعض األفالم فى لـقـطـات مـؤثــرة عـلى نـفس ا * دخـول ا
شهد كمـا فى دموع أحمد فى آخر لـقاء بينه وبـ والده صابر أفندى األثير اجلمالى عـلى ا
فى الـسـجـن قـبل اإلعـدام فى فـيــلم صـراع فى الـوادى وأيــضـاً فى فى فـيــلم ابن الـنـيل مع
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نـتهى األسى دمـوع إبـراهيم عـندمـا رفض أخوه حـميـدة مقـابلـته وهـو يبـحث عنه ويـشعـر 
فقدان أخيه وضياعه وهو على قيد احلياة.

* اسـتـخدام الـكورال فى مـوسيـقى بعض األفالم لـلحـصول عـلى قدر أكـبر من اجلـمالـيات الـفنـية
ثـابة ـتلـقى : مـثل استـخـدام الكـورال فى فـيلـم صراع فى الـوادى وكـان  الـتى تؤثـر عـلى إحسـاس ا
النحـيب وفى سيدة الـقطار كـأنه بكاء أمـا فيلم بـاب احلدى فكـان همهـمة وآهات فى بـعض األحيان
بالـغة فيه من رثائية وبـالتالى يـتضح لنـا أن استخـدام الكورال كـان لزيادة وتـعميق األثـر الدرامى وا
ذهب نـاحية الشجن واألسى داخل تـلك األفالم وفى فيلم شيطان الـصحراء استخدم الـكورال لغناء ا
ـوسـيقى فى بـعض األغـنـيـات وفى الـيـوم السـادس اسـتـخـدم عـمر خـيـرت الـكـورال لـزيادة وتـعـمـيق ا
شـهد دون نطق أى كـلمات كلـمات أغنـية أرضنا الـعطشـانة فى فيلم األرض ومـا تعبر واإلحـساس با

عنه تلك األغنية من أحاسيس ومشاعر مع ارتباطها باألحداث.
* الـغنـاء ومحـور الـفيـلم قائم عـلى أساس مـطربـة هى لـيلى مـراد فى سيـدة القـطار وفى
ـطـربة هى لـطـيفـة وفـيلم الـيـوم الـسادس بـطل الـفيـلم هـو محـسن مـحيى سكـوت ح نـصور ا
الـدين (عوكـا) الذى يـقدم الـغناء بـأغنـية حـدوتة حتـتنـا طوال لـفيلم وفى فـيلم حـدوتة مـصرية

أغنية الفيلم تتكرر مع وجود منير من أبطال الفيلم.
* وضع بـعض مـقـتـطـفـات من األغـانى الـطــربـيـة فى أفالمه مـثل أنت عـمـرى فى حـدوتـة
مـصرية وبتبص لى كدا لـيه لليلى مراد وأغنـية طول عمرى قاعـد لوحدى فى اليوم السادس
ويا فـرح بـنـور يـا سـيد الـعـرسـان وأغـنـية لـيـلـة الـوداع لـعـبد الـوهـاب فى سـكـوت ح نـصور

وأغنية مصر التى فى خاطرى بصوت السيدة أم كلثوم فى فيلم العصفور.
يـة فى أفالمه بـشـكل حى كمـا فى فـيلم ـوسيـقى الـكالسـيكـيـة العـا * اهـتـمام شـاهـ با
ثـقـفـ لدار األوبـرا واالسـتمـاع لـكـونشـيـرتو االخـتيـار بـدعوة سـيـد وزوجـته ألحد الـرجـال ا
ـثقفة األوركسترا لـبارتوك وهو مـا يعبـر عن أفكاره الداخـلية بارتـباط هذه الـفنون بالـطبقة ا
وعلـيـة الـقوم أيـضـاً مـوسيـقى لـلـمـؤلف األمريـكى جـرشـوين لـلتـعـبـير عـن انتـقـال الـبطل إلى
ـوسـيـقى ـكـان كـمـا فـى فـيـلم حـدوتـة مـصــريـة وأيـضـاً ا ـوسـيـقـى عـلى ا أمـريــكـا وداللـيـة ا

األمريكية فى فيلم إسكندرية ليه.
كل هـذا يعبـر عن رؤية شـاه اجلمـالية داخل أفالمه والـتعـبير عن أحـاسيسه وتـوجهاته
ـتلـقى أثـناء مـشاهـدة تلك األفالم ـزيد من اجلـمـاليـات التى يـشعـر بـها ا الـفكـريـة بإضـافة ا
ـوسيـقـية وتـوظيـفـها بـالشـكل الالئق درامـياً وهـذا يـؤكد عـلى تـذوقه جلمـيع أشـكال الـفنـون ا

. يز شاه عن غيره من اخملرج وهذا ما 
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اخلالصة : اخلالصة : 
* فى كـثـيـرٍ من األحيـان جنـد أن مـوسيـقى األفالم لـهـا الـقدرة عـلى الـتـأثيـر واالنـتـشار
وهذا األثـر فى حد ذاتـه يعـمل على االرتـقـاء بالـذوق العـام وذلك يـرجع لطـبيـعـة فن السـينـما
تلقى. راحل العُمرية للجمهور ا وانتشاره واألنواع اخملتلفة لألفالم والذى يرتبط بجميع ا
*استـخـدام الـتلـوين الـصـوتى من خالل اآلالت اخملـتلـفـة مع ظالل اآلداء والـتقـنـيـات مثل

تلقى. النبر والتزحلق وغيرها يعطى مزيدًا من اجلماليات فى التأثير على نفس ا
*وجـود حـاسـة الـسـمع بـاإلضـافة حلـاسـة الـبـصـر تـعـمل عـلى زيـادة الـبُـعـد اجلمـالى فى
توصيل الـرؤية للمـتلقى وأيضاً إلحـتياج الفـيلم للموسـيقى والذى يرجع لإلحـساس الغريزى

وسيقى.  والالشعورى للمشاهد لسماع ا
ــؤلـفـ * إن مـوســيـقى األفالم هى الــتى أعـطت ألصــحـابـهــا شـهـرة واســعـة حـيث أن ا
ـوسيقـي الـذين لم يكـتبوا مـوسيـقى لألفالم لم يحـصلـوا على تلك الـشهـرة حتى ولـو كانوا ا

وهبة والتميز. على قدر كبير من ا
وسيقـى عن بعض األفكار الـفلسفيـة مثل األمل واالغتـراب والتشويق واجلذب * تعبـير ا
ـوسـيـقى والـتـرقب والـتـنـبـؤ وجـدل (الـعــبـد والـسـيـد) وأيـضـاً الـتـألق والـتـنـاسق فـيـمـا بـ ا

والصورة فى أفالمه. 
ـشاهد ويصبح وسيقى عـلى أحداث الفيلم وتـتمكن من ذاتية ا مكن أن تتفـوق ا * من ا
سـتقلـة ويسـتمع إلـيهـا اجلمهـور ويرتـبط بهـا كمـوسيقى بـحتـة كمـوسيقى لـها شـخصيـتهـا ا

ثال. الفنان عمر خيرت كما فى فيلم سكوت ح نصور على سبيل ا
بـدع العمل وسـيقى داخل العـمل الدرامى والـذى يرجع للـرؤية اإلخراجـية  * تـوظيف ا
ـشهـد وفى البـعض اآلخر تكـون مجـرد خلـفية أو بحـيث تكـون فى بعض األحيـان هى بطل ا
شاعر داخل الكادر وقد يعتمد اخملرج فى كثير قد توظف للتعبير عن بعض األحاسيس وا

شهد. من األحيان على الصمت إلضافة بُعد جمالى فى ا
وسيقى * قد يكون الفيلم وموسيقاه وجهان لعملة واحدة كل منهما بيده جناح اآلخر فا
اجليـدة تـعمل عـلى جنـاح الفـيـلم وتمـيـزه والعـكس صـحـيح فالـفـيلم اجلـيـد يعـمل عـلى جناح

وسيقى ومؤلفها. ا
وسـيـقى اخملـتـلفـة وبـعـلم اآلالت سواء * كـلـمـا كان اخملـرج عـلى درايـة وفـهم بعـنـاصـر ا
اآلالت األوركـسـتـراليـة أو اآلالت الـشعـبـيـة لكل بـلـد كـلمـا كـان ذلك أفـضل حيث تـمـكـنه تلك

شهد الدرامى فى الفيلم. عرفة من توظيفها حسب طبيعة ا ا
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ـوسيقى الـكالسيـكيـة والبالـية) جنـدها تتـبدى وتـظهر ـية (ا * ثقـافة شاهـ للـفنون الـعا
تلـقى ليرتـفع به إلى مستـوى أفضل سواء فى بـشكل كبـير فى أعمـاله وكل ذلك يؤثر عـلى ا

التلقى أو فى التذوق واالدراك والفهم. 
وسيقية والتى وسيقى بـعض التوجهات ا ؤلف ا * أسلوب شاه يـفرض أحياناً على ا
ـزيد مـن اجلمـالـيـات داخل الـفـيـلم مـثـلمـا رأيـنـا مـثالً فى فـيـلم إسـكـنـدريـة ليه? قـد تـضـيف ا

وحدوتة مصرية واليوم السادس.
ـوسـيـقيـة الـكالسـيـكـية بـشـكل حى حـيث اعـتـمـد فى بعض * تـوظـيف شـاه لألعـمـال ا
األحيان على فـكرة الداللية من خالل تـلك األعمال وذلك يخـتلف عما عـاهدناه حيث كان فى
سـجلـة كـموسـيقى لألفالم ـوسيـقى األوركسـتـراليـة ا الـسابق يـعتـمـد بعض اخملـرج عـلى ا
ولكن شاهـ عمل على توظـيف بعض تلك األعمـال حسب رؤيته السـينمائـية ووضعها داخل

ا يتناسب مع موضوع الفيلم. السياق الدرامى 
ــتـعــددة لـلـمــؤلـفـ ــوسـيــقى الـغـربــيـة وجتــلى ذلك فى اخـتــيـاراته ا * تــأثـر شــاهـ بـا

وسيقي حيث كانوا جميعاً دارس للموسيقى الغربية الكالسيكية وبأسلوب الكتابة لها. ا
وسيقى الغربية مثل فكرة اللحن الدال ستـخدمة فى ا * تأثر شاه ببعض األساليب ا
انى فـاجنر فى أوبراته والتى ظـهرت فى بعض أفالمه فى ربطه ؤلف األ الـتى اشتهر بـها ا

. كان بلحن مع للشخصية أو ا
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ركـز الثـقافى الـقومى-دار األوبرا ـوسيـقى-وزارة الثـقافـة -ا ١-أحمـد بيـومى : القـاموس ا
صرية-الطبعة األولى-١٩٩٢. ا

٢-أحـمـد كامل مـرسى ومـجـدى وهبـة : مـعـجم الـفن السـيـنـمائى- وزارة الـثـقـافة واإلعالم-
صرية للكتاب- ١٩٧٣. الهيئة ا

٣-إرنـست لنـدجـرن : فن الفـيلم -تـرجمـة صالح التـهـامى-مؤسـسة كـامل مهـدى-القـاهرة-
.١٩٥٩

٤-ألبرت فـولتون : السـينما آلة وفـن-ترجمة صالح عـز الدين وفؤاد كامل -مـراجعة وتقد
عبد احلليم البشالوى-مكتبة مصر -القاهرة-١٩٥٨.

٥-أمل إبراهيم : الفنون التعبيرية فى العصر احلديث -كلية التربية الفنية -جامعة حلوان -٢٠٠٢.
صـرية العامة للـكتاب-القاهرة - ٦-أميرة مطر: فـلسفة اجلمـال أعالمها ومذاهبهـا-الهيئة ا

 .٢٠٠٢
٧-أميـرة مطر: مـقدمة فى علم اجلـمال وفلـسفة الفن-دار غـريب للطـباعة والنـشر والتوزيع-

الطبعة الثالثة -القاهرة-١٩٩٨.
٨-بركات محمد مـراد : اجلمال والفن رؤية فلـسفية-مقال-الـعدد السبعون-جـمهورية مصر

العربية-٢٠٠٧. 
صـرية العـامة للـكتاب- ٩-ثروت عـكاشـة : الزمن ونسـيج النغـم- الطبـعة الثـانية - الـهيـئة ا

القاهرة -١٩٩٦. 
ـعـارف ـصــرى - اجلـزء األول- دار ا ١٠-ثـروت عــكـاشـة : مـوســوعـة تـاريخ الــفن- الـفن ا

صر- القاهرة- ١٩٧٦.
ية -ترجـمة سمحة اخلـولى وآخرون -القاهرة - وسيقى الـعا ١١-ثيودورم. فينى : تـاريخ ا

عرفة -١٩٧٠. دار ا
ـعرفة - ١٢-جـل ويـلسـون : سيـكولـوجيـة فنـون األداء-ترجـمة شـاكر عـبد احلـميـد -عالم ا

الكويت-٢٠٠٠.
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ـصرية وسـيقى - تـرجمـة فؤاد زكـريا-الـهيـئة ا ١٣-جـوليـوس بورتـنوى : الـفيـلسـوف وفن ا
العامة للكتاب-القاهرة-١٩٧٤.

ؤسسة ١٤-جـيروم سولينتز : النـقد الفنى دراسة جمالـية وفلسفية- ترجـمة فؤاد زكريا - ا
العربية للدراسات والنشر-الطابعة الثانية-١٩٨١.

صـريـة العـامة ١٥-دافيـد كـوك : تاريخ الـسيـنـما الـروائـية -تـرجـمة أحـمد يـوسف-الـهيـئـة ا
للكتاب-اجلزء األول-١٩٩٩.

ـيـة ١٨٩٥-١٩٨٠ -تـرجـمة إبـراهـيم قـنديل - ١٦-ديفـيـد روبـنسـون : تـاريخ الـسـنيـمـا الـعا
اجمللس االعلى للثقافة - القاهرة -١٩٩٩. 

١٧-رمـضـان الـصـبـاغ : جـمـالـيـات الـفن اإلطـار االخالقى واالجـتـمـاعى- دار الـوفـاء لـدنـيـا
الطباعة والنشر-الطبعة األولى -اإلسكندرية-٢٠٠٣. 

ـؤسـسة الـعـامـة لـلـتـأليف ١٨-روجـر مـانـفل : الـفيـلم واجلـمـهـور-تـرجـمـة برلـنـتى مـنـصـور-ا
والترجمة والنشر-وزارة الثقافة-القاهرة-بدون تاريخ. 

١٩-زكريا إبراهيم : مشكلة الفن-مكتبة مصر-القاهرة-١٩٦٧.
صرية العامة ٢٠-زيجمونت هبنـر: جماليات فن اإلخراج-تـرجمة هناء عبد الـفتاح-الهيئـة ا

للكتاب- القاهرة-١٩٩٣.
صـرية العـامة للـكتاب - الـقاهرة - تطـورة -الهيـئة ا صريـة ا ـوسيقـا ا ٢١-زين نصار : ا

.١٩٩٠
٢٢-سعـاد شوقى : سـينـما يـوسف شـاه تـطور الـرؤية واألسـلوب-الـهيـئة الـعامـة لقـصور

الثقافة-القاهرة-٢٠٠٤.
٢٣-سـعد الدين توفيق : قصة الـسينما فى مصر -سـلسلة ثقافيـة شهرية-دار الهالل العدد

٢٢١ -١٩٦٩ .صـــــ٩٤
ـوسـيـقى- مـجلـة كـلـيـة اآلداب- جـامـعة ٢٤-سـعـيـد تـوفيـق : جمـالـيـات الـصـوت والـتعـبـيـر ا

القاهرة-مجلد٥٨ -عدد ٢-١٩٩٨.
صـرية الـعامـة للـكتاب - ٢٥-سمـير فـريد : أضـواء على سـينـما يـوسف شاهـ - الهـيئـة ا

.١٩٩٧
صرية العامة للكتاب -القاهرة -٢٠٠٥. ٢٦-سمير فريد : السينما والفنون-الهيئة ا

ـصـرية الـعـامـة لـلـكـتاب- ٢٧-سـمـيـر فـريـد : مـدخل إلى تـاريخ الـسيـنـمـا الـعـربـية-الـهـيـئـة ا
القاهرة-٢٠٠١.
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ـية عـهـد العـالى للـنـقد الـفـنى-أكاد ٢٨-سـهيـر طلـعت : رسـالة مـاجـستـيـر غيـر منـشـورة-ا
الفنون-القاهرة-١٩٨٥.

عرفة-الكويت-٢٠٠١.  ٢٩-شاكرعبد احلميد : التفصيل اجلمالى-عالم ا
٣٠-شاكـر عـبد احلـمـيد : الـفـنون الـبـصريـة وعـبقـريـة اإلدراك-دار العـ لـلنـشـر-القـاهرة-

.٢٠٠٧
٣١-صالح بـسـيـونى رسـالن : كـونـفـوشـيـوس رائـد الـفـكـر اإلنــسـانى - دار قـبـاء لـلـطـبـاعـة

والنشر والتوزيع - القاهرة - ١٩٩٨.
صرية العامة للكتاب-القاهرة-٢٠٠٢. ٣٢-صالح قنصوة : فلسفة العلم-الهيئة ا

ؤسـسـة العـامة ٣٣-صوفـيـا ليـسـا : جمـالـيات مـوسيـقى األفالم-تـرجـمة غـازى مـنافـيـخى-ا
للسينما-وزارة الثقافة-دمشق-١٩٩٧.

ـصرية صـرية عـبر ١٥٠ سـنة - الـهيـئة ا وسـيقـى ا ٣٤-عـبد احلـميـد توفـيق ذكى : اعالم ا
العامة للكتاب - القاهرة - ١٩٩٠.

صرية صرية - الهيئة ا وسيقى ا وسيقى وتاريخ ا ٣٥-عبد احلميد توفيق زكى : التذوق ا
العامة للكتاب - القاهرة -١٩٩٨.

ـطـبـوعات ـانويـل كانت فـلـسـفة الـقـانـون والـسيـاسـة - وكـالة ا ٣٦-عـبـد الرحـمن بـدوى : إ
الكويتية-١٩٧٩.

صرية العامة للكتاب-القاهرة-١٩٨٨. ٣٧-عزيز الشوان : األوبرا-الهيئة ا
عـرفة ـذاهب والـنظـريـات - دار ا ـناهج وا عـطى مـحمـد : جـمالـيات الـفن ا ٣٨-علـى عبـد ا

اجلامعية -اإلسكندرية -١٩٩٤.
ـوسيقى فى العصـر الرومانتـيكى -الطبعـة الثانية ٣٩-عواطف عبد الـكر : تاريخ وتذوق ا

- القاهرة - ١٩٩٧. 
ـيـة الـفـنـون - ـوسـيـقـيـة عـنـد د.فـؤاد زكـريـا-أكـاد ـقـارنـة ا ٤٠-فـوزى الـشـامى : قـضـيـة ا

القاهرة-٢٠٠٦. 
وسيقى-مكتبة مصر-القاهرة-١٩٥٦. ٤١-فؤاد زكريا : التعبير ا

ؤسـسـة الـعـامـة لـلـتـأليف ٤٢-مـارسل مـارتن : الـلـغـة السـيـنـمـائـيـة-ترجـمـة سـعـد مـكاوى_ا
والنشر-القاهرة-١٩٦٤. 

٤٣-مـحـمد عـلى ابـوريـان : تاريخ الـفـكـر الفـلـسفى-الـدار الـقـوميـة لـلطـبـاعـة والنـشـر-اجلزء
األول-الطبعة الثانية-١٩٦٥.
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ـدارس الـيـونـانـيـة-مـكـتـبـة كـلـيـة اآلداب -جـامـعـة عـ ٤٤-مـحـمـد يـحـيى فـرج : أرسـطـو وا
شمس-القاهرة-٢٠٠٧.

صريـة العامـة للكتـاب- القاهرة- ٤٥-محمود سـامى عطا الـله : الفيلم الـتسجـيلى-الهيـئة ا
.١٩٩٥

٤٦-مـدكور ثابت : صحافـة السينمـا فى مصر (النصف األول من الـقرن العشرين) -وزارة
ركز القومى للسينما-١٩٩٦. الثقافة -ا

٤٧-مصطـفى عبده : فـلسفـة اجلمال ودور الـعقل فى اإلبداع الـفنى-مكـتبة مـدبولى-الطـبعة
الثانية-القاهرة-١٩٩٩.

٤٨-مصطفى يحيى : التذوق الفنى والسينما -دار غريب للطباعة-القاهرة-١٩٩٠.
٤٩-ناجى فـوزى : آفاق الفن السـينمـائى - دار غريب للطـباعة والـنشر والتـوزيع-القاهرة-

.٢٠٠٣
٥٠-نازلى إسماعيل حـس : الفلسـفة احلديثة- كـلية اآلداب - جامعـة ع شمس-القاهرة

.١٩٨٤-
٥١-هـربـرت ريـد : مـعـنى الـفن -تـرجـمـة سـامى خـشـبـة-الـهيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافة -

القاهرة-١٩٩٠.
ـوسـيـقى تـاريخ مـوجـز-تـرجـمـة مـحمـد الـتـونى -مـكـتـبـة االجنـلو ٥٢-ولـتـر جـيـمس تـيـرنر: ا

صرية-بدون تاريخ. ا
53- Croce B., : The Essence of Aethetics,Trans-Ainsliee-London-19254-

Deleuze G.,: Nietzsche et la philosophie, PUF, 9è édition, 199

55- Gorbman C., :Unheard Melodies BFI Publishing-London-1987.
56- Lustig M., :Music Editing for Motion

 Pictures,Hastings House Publishers ,New York.1980.      57- Manvell

R., :The Technique of Film Music ,Focal press,London & Newyork-

1977.
58- Roy M.Prendergast : Film Music & Neglected Art -W.norton & com.
59-Skiles M, : Music scoring for T.V.& Motion Pictures,blue Rige sum-

mit,pa 17214.



≤≤µ

VðUJ «

‰uKž“ bFÝ vO×¹ UO½«—‰uKž“ bFÝ vO×¹ UO½«— ¿ ¿

ÆWMÝ ±≤ dLŽ v  —«u² d ½uJ UÐ XI×² « ≠

W³ðd?  l  “U²2 ÂU?Ž d¹b?I²Ð —«u?² d? ½uJ? « ”u¹d U?JÐ vK?Ž XKBŠ ≠

Æ±ππ∏ ÂUŽ ·dA «

Æ±ππ∏ ÂUŽ …d¼UI « WF Uł s  ‚uI(« f½U O  vKŽ XKBŠ ≠

Æ±ππ∏ ÂUŽ ÊuMH « WO1œU √ s  WO U¦*« W³ UD « VI  vKŽ XKBŠ ≠

Æ±πππ ÂUŽ —«u² d ½uJ UÐ …bOF  XMOŽ ≠

“U²2 d¹bI²?Ð —«u² d ½u?J « s  UOKF? «  UÝ«—b « ÂuKÐœ vK?Ž XKBŠ ≠

Æ≤∞∞∞ ÂUŽ ·dA « W³ðd  l

ÂUŽ “U²?2 d¹bI?²Ð —«u²? d ?½uJ « s  Êu?MH « d?O²? łU  vK?Ž XKBŠ ≠

Æ≤∞∞∂

bIM?K  v? UF? « bN?F*« s  Êu?MH? « WH? K?  v  …«—u²? b « vK?Ž XKB?Š ≠

Æv Ë_« ·dA « W³ðd  d¹bI²Ð ≤∞±± ÂUŽ vMH «

fK?:«Ë Êu?M?H? « W?O??1œU? √ s  d?¹b?I?²? «  «œU??N?ý s  b?¹b?F? « X U??½ ≠

ÆWOJ¹d _« WF U'«Ë W UI¦K  vKŽ_«

ÆW UI¦K  vKŽ_« fK:« s  ez«u'« s  b¹bF « X U½ ≠

ÆÃ—U)UÐ WO Ëb «  U½UłdN*« s  b¹bF « v  dB  XK¦  ≠

W?F? U??'«Ë «d?ÐË_« —«œ v  u?? u?B?? «  öH?Š s?  d?O??¦?  ·e?F??Ð Âu?I??ð ≠

ÆWHK²<« WO UI¦ « e «d*«Ë WOJ¹d _«

ÆÊü« v ≈Ë ±ππµ cM  …d¼UI « «dÐË√ «d² —ËQÐ uCŽ ≠

Æ ö:«Ë n×B « s  b¹bF UÐ …b U½Ë W³ðU  ≠

ÆÈ—UðË— ÈœUM  v UIŁ —UA²  ‡‡

ÆULMO « ÈœU½ WOFLł uCŽ≠

ÆULMO « œUI½Ë »U²  WOFLł uCŽ ≠
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∫ WK K « v  dAMK

vKŽ ÎU?Ðu?²J?  Êu?J¹ Ê√ v?KŽ »U?²?J « s  5?²? ?M?Ð VðU?J « Âb?I?²¹ ¿

o d¹ Ê√ qCH?¹Ë Æ¡ËdI  `{«Ë j ?Ð Ë√ W³ðU?J « W ü« Ë√ d?ðuO³?LJ «

ÆsJ √ Ê≈ qLF « tOKŽ Îö  p ¹œ Ë√ ©C.D® W½«uDÝ√ tF

tðU½UOÐ rCð …d?B²  W?Oð«– …dOÝ rłd?²*« Ë√ oI;« Ë√ VðUJ? « ÂbI¹ ¿

Æ WŽu³D*« t ULŽ√Ë WOB A «

Â√ »U²J « l³?ÔÞ ¡«uÝ UN?O ≈ W b?I*« a M? « œdÐ W eK?  dOž W?K K? « ¿

Æ l³D¹ r
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صدر مؤخراً فى سلسلة
آفاق السينما

ÍdL?F? « d?O? √ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ oK?‡I? «Ë ·u?)« U?‡L?M?O?Ý ≠∑∞

œ«bŠ s Š ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ l «u UÐ Êu?²H  o¹dÞ ÆÆ U?‡‡‡MO½UL?¦ « U‡LM?OÝ ≠∑±

v‡‡LO?ý b‡O?F?Ý ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO?zUL?M?O ? « …—u?B « ≠∑≤

XNÐ X √— bLŠ√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  Òv?ÐdF « r UF «Ë Ód?B  v  ULM?OÒ «Ë œuN?O « ≠∑≥

œU‡‡‡ý— bO? Ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—u‡‡‡‡¦ «Ë U?‡‡LMO? « ≠∑¥

ÈbOÐe? « fO  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W?OzUL?MO? « W U?I¦? « v  ≠∑µ

vLKŠ v? UÝ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ±π≥π ≠ ±π∞∑ W¹d?B*« U?LM?O ? «  U¹«b?Ð ≠∑∂


