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 الخطوات األولى على درب الحياة 

يقول الناقد الفرنسي المعروف سانت بوف إن األصل في إبداع الفنان هو واقعة الحي أو             

إن لم نكن على علم بما أثر فيه مـن          "  الفنان " عاشها وإال فكيف لنا أن نفهم        التيخبرته  

ومـا  أحداث وما مر به من تجارب وما تعرض له من أزمات وما وقع فيه من أخطاء                 

 .ألخ ... أصابه من نجاح أو فشل 

فنه ومضمونه معاً إذن يحق لنا أن نقـول         " شكل" تحدد   التي هيأن خبرة الفنان المعاشة     

 ."  سيرته إن الناقد الحقيقي للفنان هو كاتب"

 النيـل  سعـرو " المنصـورة "على ضفاف النيل الخالد ترقد المدينة الجميلـة الهادئـة     

 الحسـينية أحـد     حي تمتد في كل مكان وعلى أرض        التيبشوارعها الرحبة وخضرتها    

وبالتحديد في أغسـطس     من النيل كان ميالد منى سعيد مجاهد         ةاألحياء البسيطة القريب  

  .١٩٣٧عام 

لكـن  .. كان مورد رزقه التجارة     .. مع خاله   مجاهد يعمل تاجر أقمشة     كان األب سعيد    

ئاً أخر يجرى   كان هناك شي  ..  التقليدي   الدنيويلم يكن سعيداً بهذا العمل       نفسه   هفي قرار 

عر بأنه قد خلق له ولكن لم يأت الوقت بعد للكشف عـن هـذا               شفي عروقه ويعشقه وي   

 .الشئ الخفي 

الجغرافي وتركيبتها السكانية ونشاط أهلهـا االقتصـادي        كانت المنصورة بحكم موقعها     

تربوية وتعليمية كثيرة بين جنباتها ما بين مدارس أجنبيـة وأخـرى            وانتشار مؤسسات   

أقسـاط متنوعـة مـن      مصرية مما أتاح الفرصة لعدد كبير من أهلها أن يحصلوا على            

 .المراحل التعليمية المختلفة 

ن تكون المنصورة محطة رئيسية تذهب إليهـا الفـرق          لقد أدت العوامل السابقة كلها أل     

المسرحية الخاصة في الثالثينيات لتعرض أعمالها المسرحية على مسرح المحافظة وهم           
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على ثقة تامة من إقبال الجماهير في تلك المدينة على العروض المسرحية لمشـاهدتها              

 .واالستمتاع بها في مقابل مبالغ نقدية يدفعونها 

ينتظرهـا بفـارغ    ... د مجاهد زبون دائماً لهذه العـروض المسـرحية          كان األب سعي  

 .ويذهب إليها دون علم أسرته أو أخيه الذي يعمل معه في تجارة األقمشة .. الصبر

تطالع عيناه إعالن معلق على جدران المباني يعلن عـن ميعـاد            كان األب سعيد عندما     

روضها للجماهير يطير النوم    المسرحية للمنصورة لتقديم ع   "وصول فرقة يوسف وهبى     

 . ويظل يحلم بهذا اليوم وينتظره بفارغ الصبر همن جفون

في اليوم الموعود يعلن في شارع المنصورة عن حضور فرقة يوسف وهبى وتقـديمها              

 .في ذلك الوقت" المديرية"لمسرحية النسر الصغير على مسرح المحافظة وكان أسمها 

شيئاً عـن   تسلل دون أن تعرف أسرته      يالذي  .. جاهد   يوم العيد لسعيد م    بمثابةكان ذلك   

 .ذلك لحضور العرض المسرحي الكبير

شاهد ويستمتع ثـم    يداخل المسرح لم يكن سعيد مجرد مشاهد عادي مثل كل الحاضرين            

وكل حواسه فيمـا    ... كال كان يركز بصرة     .. ينصرف إلى بيته وقد قضى وقتاً طيباً        

حركة .. المالبس  ... الماكياج...  الممثلين   أداء... سيقى  المو... الديكور  .. يراه أمامه   

كان يتمنى لـو    .. شئ يجرى في دمه وكأنه واحد منهم         على المسرح كان كل      الممثلين

 الزمـان   قيـود  واحداً منهم لكـن      ليصبحأتيحت له الفرصة للقفز على خشبة المسرح        

 .عه من ذلك نوالمكان والحياة تم

ا هو مسرحه الخاص فينفرد بنفسه دون أن يراه أحد ويؤدي           في البيت كان يشعر بأن هذ     

 المسرح يجرى فـي     فنأصبح  لقد  .. على المسرح   ها   قد رآ   كان التياألدوار الرئيسية   

 .دمه 

نصحه بعـض األصـدقاء بمتابعـة       ..  تقدم في المنصورة     التيلم تعد تكفيه العروض     

كثيراً ما يسافر إلى هـذه      فكان  ... العروض المسرحية األخرى في طنطا واإلسكندرية       
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سف كان على رأسها ومن أهمها مشاهدة فرقة يو       و... عروض الكثيرة   المدن لمشاهدة ال  

 التـي  من المسـرحيات     اوغيره ..  وأوالد الفقراء  نوهبى وهى تقدم مسرحية راسبوتي    

 .عن ظهر قلب ويؤدي معظم أدوارها منفرداً أمام المرآةأصبح سعيد يحفظها 

وكانت الزوجة تتابع زوجها وهو يقوم بتقليد األعمال المسـرحية           ... كان سعيد متزوجاً  

ويبدو أنه استطاع أنه يغرس     .. األخرىوالسفر كثيراً من أجلها للمديريات      .. ومشاهدتها  

اإليمان بموهبته وعدم االعتراض علـى الوقـت         األقلفيها أيضاً حب المسرح أو على       

 .صبحت تملك عليه كل تفكيره  أالتيالذي يقضيه في تنمية هذه الموهبة 

لم تكن هناك في ذلك الوقت دراسات حرة وال معاهد فنية لتنمية هذه المواهب الشابة أو                

والتجربة العملية كمصـدر أساسـي      والمتابعة  ..  ولم يكن هناك إال الخبرة        ...صقلها  

 .لتنمية الحس الفني 

حساب العمل في التجـارة     شعر أخيه الذي يعمل معه بجد شديد للمسرح الذي جاء على            

لكن سعيد لم يعبأ بذلك وانفصل عن أخيه وترك التجارة وأصبح متفرغاً لحبـه األكبـر                

 .وهو المسرح 

 من األمر شيئاُ لكن شهدت سـنواتها        تعيولم تكن   .. ولدت منى في ظل هذه الظروف       

 .األولى وهى طفلة هذه الظروف الغربية 

 منه هو وأسرته من أجل هوايتـه لكـن          يتكسبترك عمله الذي    ..  يعشق المسرح    أباها

 ...هكذا الحياة كيف تستمر 

...  وظيفتـين هذا االحتراف سوف يؤدي     ...  احترافاً   لتصبحهناك غير الهواية    لم يكن   

 الحصـول   هيالوظيفة األولى إشباع الهواية وتحقيق الرضاء النفسي والوظيفة األخرى          

 .على مصدر رزق لألسرة 

... والثقة بالنفس سمتان أساسيتان كانتا تتوفران في الوالد         .. ألهداف  الجرأة في تحقيق ا   

أخيراً قرر سعيد مجاهد أن ينشئ فرقة مسرحية باسـم تقـدم            .. ورثتهما منى عن أبيها     
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وكان من الطبيعـي أنـه      .. األعمال المسرحية الخاصة بالفرق الكبيرة في ذلك الوقت         

 . األساس هيتكون مسرحيات يوسف وهبى 

يقنع أصدقائه بالعمـل    خرج هو سعيد مجاهد وبطل المسرحية هو أيضاً استطاع أن           الم

  بعض األدوار ، ولكن من تكون البطلة ؟وأداءمعه 

استطاع سعيد أن يقنع زوجته بأن تكـون        ... زوجته فكرة سهلة    ... فكر سعيد ووجدها    

اسـتطاع أن   هي بطلة لكل مسرحياته لم يكن أحد يتخيل أن سعيد المجاهد الهاوي قـد               

يعرف الحركة وتوجيه الممثلين ، وعمل الديكورات البسيطة بتكلفة قليلة من القـروش             

 . أدخرها أثناء العمل مع أخيه التي

  ...عليه وال مانع من تأجيره لتقديم العروض  المديرية خالي معظم فترات العامومسرح

طالباً فـي المدرسـة      تذكر منى عن تلك الفترة أنه والدها كان له أخ أسمه سعد وكان            

واستطاع األب إقناعه بالعمل معه كممثل في الفرقة فكان يتغيب عن المدرسـة أثنـاء               

البروفات وأثناء العرض مما أدى في النهاية ألن يطرد من المدرسـة ويفصـل مـن                

 ..الدراسة 

 أن هنـاك فرقـة      ١٩٤١عرفت المنصورة وضواحيها في ذلك الوقت حـوالي عـام            

أبـن بلـدهم    ة قد ولدت وصاحبها وبطلها ومخرجها سعيد مجاهد         يمسرحية جديدة محل  

عاشق المسرح فتردد الجميع على العروض ودفعوا القروش البسيطة من أجل مشـاهدة             

كان يقدم أعمال يوسف وهبى الخالدة مثل أوالد الفقراء         الفنان  المسرحي بالفطرة والذي      

 . والنسر الصغير وغيرها راسبوتين

لكن كيف تمضى بقية األيام نصـحه أصـدقائه         ..  في أوقات قليلة     كانت العروض تقدم  

بالسفر لإلسكندرية والقاهرة هو وزوجته للعمل كممثلين مع الفرق المسرحية الموجـودة         

 .في ذلك الوقت بعد ما ذاع صيته وعرف كثيراً من الناس باحترافه 
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ـ       ...  كانت هناك مشكلة في السفر       ة سـنوات أيـن     كانت منى قد بلغت من العمر أربع

 .يتركونها ؟ 

لكن الهواية وعشق المسرح والتمثيل قد طغى على كل شئ فتركوها مع عمتها وذهبـوا          

 و ) األم واألب(للقاهرة واإلسكندرية 

 أدوار صغيرة في فرقة الريحاني ومع علـى الكسـار           بأداءفي القاهرة اشتركوا بالعمل     

 .وعزيز عيد وفرق مسرحية عديدة 

فـي أحـد الـرحالت      يرة أنها بكت عند سفرهما فأخذوها معهـم         تذكر منى وهى صغ   

لإلسكندرية لالشتراك في إحدى المسرحيات وكانت منى صغيرة ال تذكر اسم المسرحية            

وال الفرقة لكنها تذكر أنها كانت تجلس في الصالة وشاهدت أمها على المسرح وهـى               

 بهزيمة اإلنجليـز    وهى تتنبأ تؤدي دور العرافة وترتدي مالبس سوداء وغطاء رأس         

 كانت تقرب من منطقة العلمين في هذا الوقت وكانت مصر في            التيرومل  أمام جيوش   

ذلك الوقت  تحت االحتالل اإلنجليزي وكانت هزيمة اإلنجليز أمنية لدى كل المصـريين              

وكان هذا المشهد يلقى قبوالً     ... االحتالل اإلنجليزي   وقد وعدهم األلمان بتخليصهم من      

 .ناً من المشاهدين واستحسا

" العرافة"ولم تكن منى تعرف ما سر هذا التصفيق والصياح في الصالة عندما تعلن أمها               

 .هذه النبوءة 

 السفر إلى الشام 

فعل لوكان على استعداد    ..  ووقته وعمله    األبما زالت الهواية تسيطر على كل حواس        

 .أي شئ في سبيل استمرار تحقيق هذه الهواية 

 .أعمالها المسرحية فرق تمثيلية تتجول على خريطة العالم العربي لتقديم كانت هناك

 عرضاً بالسفر معهم إلى بالد      األبوقد عرضت أحد هذه الفرق على       ) كما يحدث حالياً  (

 ..واالشتراك في تقديم أعمالها المسرحية هناك ) سوريا ولبنان(الشام 
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ائرة المحلية إلى المجال الـدولي      وكان األب سعيداً بهذا العرض ألنه سوف يخرج من د         

فوافق وأخذ زوجته معه ، وكان من الطبيعي أنه تذهب منى           .. في سبيل إشباع الهواية     

 . سنوات تقريبا٥ًمعها ألن غيابهما سوف يستمر كثيراً وكان عمرها في هذا الوقت 

كانت المحطة األولى هي دمشق وقدمت فيها مسـرحيات عديـدة لمـؤلفين مصـريين               

 .ن وسوريي

 .وكانت المحطة التالية مدينة حلب لتقديم عروض مسرحية على مسارحها 

تذكر منى أنها اشتركت مع والديها في أخذ هذه المسرحيات في حلب وتذكر أنه دورها               

كان عبارة عن طفلة صغيرة تقع في صراع نفسي وحيرة شديدة بين أبيها وأمها اللـذان              

الطفلة إليه ، وكانت الجماهير في المسرح ال        كانا يتصارعان وكل منهما يريد أن يضم        

 .تهتم باألب واألم ولكنها تشفق جداً وتتعاطف مع هذه الطفلة ضحية الصراع األسري 

وكانت المحطة التالية بيروت حيث ذهب الجميع إلى هنـاك لتقـديم أخـر العـروض                

 .المسرحية ثم عادوا جميعاً إلى مصر 

 الرحلة إلى فلسطين 

 ) حيفا ويافا(

 باالتفاق مع أحد المتعهدين القيام برحلة إلـى فلسـطين لتقـديم العـروض               األبقرر  

لم تكمن هناك خطـوط     )  سنوات ٦(المسرحية هناك وأخذوا معهم منى الطفلة الصغيرة        

ـ                ةمواصالت وال طائرات ولكن السفر كان بالطريق البـري وسـط الصـحراء الفاحل

 .والطريق المؤدي للعريش ورفح ثم غزة وفلسطين 

مغطاة تحمل بانوهات ولوحات    ) موميونات(تذكر منى أن الرحلة كانت في سيارات نقل         

وبعض ديكورات المسرحية التى ستعرض هناك وكان أعضاء الفرقـة مـن الفنيـين               

 .والممثلين يجلسون أيضاً في هذه السيارات 
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شـديداً  تذكر منى أن الطريق البرى كان وعراً وصعباً وسط التالل الرملية وكان الحر              

 .والعرق يتصبب مت الجميع 

 تتـأرجح   التـي وتذكر منى أنها كانت صغيرة وتنام في حجرة أمها داخل هذه السيارة             

 سعيا وراء الرزق    كانت هذه المعاناة  ( وعدم استواءه    بسبب وعورة الطريق  وتعلو وتهبط   

 تقضـي   وسعياً وراء إشباع الهواية مهما كانت التضحية ومهما كان الثمن كانت السيارة           

 .أكثر من ستمائة كيلو متر في رحلة الذهاب فقط من أجل عرض مسرحي

 وهى طفلة صغيرة    ىكانت هذه الرحالت تحفر مجرى من األلم في وجدان وفي عقل من           

 .في هذه الفترة  وال قوة وال تعرف سر هذه المعاناةال حول لها 

رك منى فى هـذه     كان العرض المسرحي على أحد المسارح الخاصة بالصغيرة ولم تشت         

 .المسرحيات وكانوا كثيراً ما يتركونها مع صاحب الفندق لحين عودتهم من العرض

إيقاع الكلمتين متشابه   أنها معجبة جداً بكلمة حيفا ويافا ألن        الفترة  تذكر منى في هذه     

ولكنها لم تكن تدري أن المنطقة في هذا الوقت كانـت تغلـي    .. وكانت ترددهما كثيراً    

 .بركان ساخن لكن كيف تدرك الطفلة ذلك ؟وتعيش فوق 

 

 سنين الطفولة حصاد 

كانت سنوات طفولة منى األولى جادة جداً وتحيا سنواتها وسـط ظـروف فـي غايـة                 

الصعوبة فاألب واألم في عمل دائم يتطلب التواجد خارج البيت ، ثم السفر إلى الـبالد                

 .يا مع أوالدها  عمتها لتلهو وتحدوالمدن داخل مصر وكانا يتركانها عن

ة للهو واللعب وكان السفر لبالد الشام وفلسـطين         صلم يكن هناك أصدقاء طفولة وال فر      

 ... مرهقاً وطويالً 
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واألحرار ، وقـد    لقد غرست هذه السنوات في قلب وعقل الطفلة معاني الجدية والكفاح            

ع عرفت بعد ذلك بسنوات أن السبب والدافع األساسي كان بسبب حـب الفـن وإشـبا               

 الموهبة ألبيها وأمها وأيضاً البحث والسعي وراء لقمة العيش مهما كانت التضحيات 

 . تسلحت بها بعد ذلك في شبابها مستفادهدروس كانت هذه 

 االنتقال إلى القاهرة 

لم تعد المنصورة تلك المدينـة      .. يعد هذه الرحالت المكوكية بين مصر والبالد العربية         

 .وهبة األب واألم وهما كانا قد اعتادا على السفر والترحال الجميلة الصغيرة تنسع لم

 .قرر األب االنتقال إلى القاهرة والحياة فيها ومعه أسرته الصغيرة وعاشوا في شبرا

كانت منى قد وصلت للسن الذي يرهلها للمرحلة االبتدائية فدخلت مدرسة نـوتردام دي              

 .زابوتر في شبرا 

نانية والسورية تزور أيضاً القاهرة وتقدم عروضها على        في هذا الوقت كانت الفرق اللب     

 .مسارحها 

وكانـت مشـهورة    " ببا عز الـدين   "وكانت هناك ممثلة وراقصة لبنانية األصل أسمها        

 من قبل عندما قدم عروض في بيروت وكانت تملك أحـد            األب سعيد ومعروفة وتعرف   

 لالشتراك معهـا بعمـل      باألالمحالت السياحية في القاهرة وأطلقت عليه أسمها فدعت         

بعض العروض والفقرات المسرحية على المسرح الصغير داخل الكازينو الذي تملكـه            

 . يعمل مدير للمسرح أيضاً في نفس الوقت األبوكان 

 .عرض كمال أجسام لبعض الرياضيين : كان العرض يتضمن الفقرات التالية 

 ماعيل يس منولوج ساخر يلقيه الفنان الناشئ في ذلك الوقت إس-

 ثم منولوج للفنان سيد سليمان -

  واألم األبعرض مسرحي قصير يشترك فيه -

 رقصة تؤديها ببا عز الدين وأحياناً راقصة أخرى -



١٤ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 فقرة غنائية -

وتذكر منى أن والدتها كانت تقدم فقرة غنائية أحياناً ضمن البرنامج وأحياناً كانت تلقي              -

 .بعض المنولوجات 

 

 طة التالية لألب المح... العراق 

ستقر مع أسرته ومع عمله الجديد إال وشعر ثانياً بالرغبة في           ي يكد األب سعيد مجاهد      لم

البحث عـن مصـدر آخـر       والسفر والبحث عن محطة أخرى للعمل وممارسة الهواية         

 .للرزق

كانت األم شريكة رحلة الكفاح وزميلة      . قرر السفر إلى العراق ، واالستقرار في بغداد         

ل وكان االثنان يشكالن ثنائياً فنياً والبد من سفرها معه لكن المشكلة الدائمة كانـت               العم

 وكـان   – إحدى عشر عاماً     راالبنة منى ؟ كانت منى في هذه المرحلة قد بلغت من العم           

 . تقريباً ١٩٤٨ذلك في عام 

استدعى األب والدته من المنصورة لتعيش في القاهرة مع أبنته منى ألنـه كـان مـن                 

 هذه الفترة ، وعادت منى ثانياً لإلحساس        فيلمستحيل أن تسافر معهما وتترك دراستها       ا

أو األصدقاء مـن أي     ... باالغتراب والوحدة والحياة مع جدتها دون وجود األب واألم          

 .نوع 

وخالل فتـرة   " المصري" بغداد افتتح األب أحد المحالت السياحية وأطلق عليه أسم           في

ة وكان يقدم فيه بعض العروض الفنية القصيرة من مسرحيات          وجيزة حقق شهرة واسع   

 .ومنولوجات وأغاني وكانت زوجته تشارك فيها 

 بغـداد وأيضـاً     فـي  قبلة المصريين    األبالمحل السياحي الذي افتتحه     " المصري"كان  

العراقيين الذين كانوا يترددون عليه وأطلق العراقيين والمصريين معاً على األب أسـم             

 .ألنه كان يعمل على تجمعهم وحل مشاكلهم واالهتمام بهم " مصريينعمدة ال"



١٥ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

تذكر منى أنه بعد ذلك كان من أشهر المترددين على المكان واللذين عقدا صداقة قويـة                

مع أبى كانا الملك فيصل ملك العراق وعمه عبد اإلله وكان يقضيان كثيراً من أوقاتهما               

 تعرض لها والدها في     التياً في المشاكل الصعبة      المكان وكانت هذه العالقة سبباً قوي      في

 .العراق بعد ذلك وسوف يأتي ذكر ذلك في حينه 

 

 الغناء في طهران 

 أمام شاه إيران 

شقيقة الملك فاروق ، وكان شاه      شاه إيران رضا بهلوى متزوجاً من األميرة فوزية         كان  

 . تجيدها التيغة الفرنسية إيران ال يعرف اللغة العربية ويتحدث مع األميرة فوزية بالل

كانت األميرة فوزية تشعر بالغربة في قصر الشاه في طهران فالثقافة مختلفـة واللغـة               

 تربت عليها األميرة فوزية وكـان       التيوالعادات اإليرانية تختلف عن العادات المصرية       

س عن   وكان شاه إيران حريصاً على  إزالة هذا اإلحسا         –ذلك يصيبها باإلكتئاب أحياناً     

زوجته األميرة وذلك بإقامة االحتفاالت في القصر في المناسبات المختلفة لعلـه يـدخل              

 .السرور على قلب األميرة 

في مناسبة ذكرى عيد ميالد األميرة فوزية قرر شاه إيران رضا بهلوى أنه يقيم احتفاالً               

صـاحب  " ته  وفرقكبيراً في هذه المناسبة إلسعاد األميرة فوزية فاستدعى سعيد مجاهد           

 تعرفهـا  والتـي من بغداد باعتبارهم يقدمون عروضهم باللغة العربية        " كازينو المصري 

 .األميرة فوزية 

سافر األب من بغداد إلى طهران تلبية لدعوة الشاه وفـي القصـر قـدم األب عرضـاً                

 ثم أعقبه عدة منولوجهـات قامـت   –مسرحياً قصيراً أمام الشاه وزوجته األميرة فوزية       

والدة منى باللغة العربية وكان سعادة األميرة فوزية بذلك العرض بالغـة ألنهـا              ها  بأدائ
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 عنها ، وكافئ الشاه الفرقة      بالترفيهشعرت بأنها بين مصريين يتكلمون بلغتها ويقومون        

 .بمبالغ مالية كبيرة ألنهم ساعدوه على إخراج األميرة من غربتها وأكتئابها 

 . القاهرة للعالج واالستقرار مع أبنتها مرضت األم فعادت إلىفي بغداد 

 قضـت   التيفي القاهرة كانت منى تقضي مرحلة الدراسة اإلعدادية في نفس المدرسة            

 .فيها المرحلة االبتدائية 

تذكر منى أن األب سعيد مجاهد قد عاد للقاهرة في الصيف لقضاء إحـدى األجـازات                

أصـدقاء أبـى    ضر كثير مـن الفنـان       وأقام احتفاالً كبيراً بمناسبة عيد ميالد منى وح       

في هذه المناسبة ومنهم المنولوجست محمود شكوكو ، وإسماعيل يس ، وسيد            للمشاركة  

 هذه  في محمود الشريف وغيرهم من الفنانين الذين ال تذكرهم منى           نمصطفى ، والملح  

 .الفترة 

 التـي جدتها   القاهرة أنجبت األم طفالً وأصبح لمنى شقيق يشاطرها حياتها مع أمها و            في

 .استمرت في اإلقامة معهم 

محلـه  " عراقية كانت تعمل معه فـي        امرأة بغداد كان األب يعيش وحيداً فتزوج من         في

ونزل خبر زواجه على األسرة في القاهرة نزول الصاعقة لكن ما باليد حيلـة              " السياحي

 .وقد لعبت هذه الزوجة دوراً كبيراً في حياة األب في بغداد بعد ذلك 

 سنوات وتغيرت ظروف الخريطة السياسية في بغداد وكان الشعب العراقي قد بدأ          مضت

للدول العربية فـي     أمتد تأثيرها    التي ١٩٥٢ف طريقة إلى الثورة انطالقاً من ثورة        ريع

 وظهر بعد الضباط في الجـيش       –المنطقة كلها وكانت العراق تحت حكم الملك فيصل         

وقرروا الثورة عليه وكان يقودهم في هـذا الوقـت          الملكي  العراقي آمنوا بفساد النظام     

 .ضابط عراقي كبير أسمه عبد الكريم قاسم 

الذي كان يملكه أبي في هذا الوقت إلى أحد بؤر الصراع بـين  " المصري"تحول كازينو   

رجال الثورة والنظام الملكي ألن الملك فيصل كان أحد المترددين باستمرار على المحل             
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لذي يملكه األب ، وكان العاملين في المحـل السـياحي يتـابعون             ا" المصري"السياحي  

السياسي كله في المكان وبدأت اإلضطرابات تعم نواحي بغداد وأصطدم عمـال            المشهد  

والقبض عليه وتسليمه لرجال الثورة للقضاء عليه رغـم         المحل مع أبي وقرروا الثورة      

 .شئ وكان يساعدهم جميعاً أنهم كانوا يعملون لديه ولم يبخل عليهم طوال حياته ب

ر المصريين العاملين في العراق قد كتب       ديبدو أنه ق  " ليقاً على هذه النقطة     عتقول منى ت  

 "  المعاناة والغدر منذ سنوات طويلة معليه

شعرت الزوجة العراقية لوالد منى بالخطر الشديد تقترب منه وأن المحيطين بـه فـي               

ثورة وكانت مخلصة لزوجها فساعدته ورتبت له       سبيلهم للتخلص منه وتسليمه لرجال ال     

خطة للهروب ليالً من بغداد وهو متخفياً قبل القض عليه وقد أصيب في رحلة الهروب               

لكن قد نجح أخيراً في الخروج من العراق وعاد للقـاهرة           هذه بكسور عديدة في عظامه      

 .وهو مصاب 

ألب شقة على النيل ، وانتقلت      في القاهرة انتقلت األسرة من شبرا إلى الجيزة واشترى ا         

 .الثانوية إلى مدرسة األورمان بالجيزة في المرحلة منى 

ثم تركه بعد ذلك واسـتأجر      )  يزوناراال(واستأجر األب أحد المحالت السياحية إلدارته       

 رمسيس لفتـرة طويلـة      كازينو النهر على النيل أمام التليفزيون ، ثم قام بتأجير كازينو          

  .سوحوله هو إلى كازينو رمسي)  جاردنكوفنت(وكان أسمه 

أبـو  (استأجر مساحة من األرض على النيل في الزمالك وأنشأ عليها كازينو            وبعد ذلك   

وكان أخر األماكن الشهيرة في القاهرة وقد قدم عدد كبير من المطربين أغـانيهم              ) الفدا

نى وآخـرين   في هذا الكازينو ومنعم محرم فؤاد ، وماهر العطار ، وسمير اإلسـكندرا            

 .وكان يوجد به مطعم شهير 
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 استردت المحافظـة األرض والكـازينو وحـدثت         ١٩٨١خيراً وبعد وفاة الوالد عام      أو

محاوالت عديدة من األسرة لرفض هذا االسترداد واستمرار العمل به إال أن المحافظـة              

 . نادي للقضاة اآلنقد حصلت عليه في النهاية وأصبح 
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 مريكية الدراسة في الجامعة األ

عقب حصول منى على الثانوية العامة القسم األدبي دخلت الجامعـة األمريكيـة عـام               

وقـد  ) تخصـص علـوم سياسـية     ( والتحقت بقسم العلوم االجتماعية واإلنسانية       ١٩٥٥

 .حصلت أثناء الدراسة على دراسات حرة متخصصة في نفس الكلية في الصحافة 

ا النقيب صالح الدين ناصـف الضـابط بـالقوات          في السنة الثالثة بالكلية تقدم لخطبته     

وحصلت على تأجيل من الكلية ثم تزوجت وسافرت مع زوجهـا           ) رحمه اهللا   (المسلحة  

 . بين مصر وسوريا ةإلى سوريا وكان ذلك في أيام الوحد

بعد ذلك إلى القاهرة وأنجبت أبنهـا أشـرف         استمر زوجها لمدة عام وعادا مع زوجها        

عد ذلك وحصل على الدكتوراه ويعمل هناك اآلن أخصـائي فـي            وسافر إلى أمريكا ب   (

 .المخ واألعصاب ويعيش مع أسرته اآلن في هيوستون عاصمة تكساس جراحة 

 انفصلت عن زوجها المرحوم صالح الـدين ناصـف ثـم عـادت              التينعود إلى منى    

لت وحص١٩٦٠الستكمال الدراسة في الجامعة األمريكية بالقاهرة وثم تخرجت منها عام           

 .على شهادة الليسانس 
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 الخروج للحياة العملية 

 كان قـد    التي اإلنسان من دراسته الجامعية تطارده وتسيطر عليه األهداف          ينتهيعندما  

 .رسمها لنفسه وسعى لتحقيقها وهي الوظيفة 

لكن اإلنسان في هذه المرحلة تتخبط الظروف وتتنازعه األهواء والرغبات أحياناً يلتقي            

 تعمـل   التيخص ما يساعده ويرشده بل ويأخذ بيده ويقدمه ألحد الشخصيات           اإلنسان بش 

 اإلنسان على البدء في هـذا العمـل         ويوافقفي أحد المجالت العملية وتشغل منصباً ما        

 .وهو ال يعرف هل ينجح هذا العمل أم ال 

 … وهل سيكون هذا العمل هو حلم المستقبل أم ال 

 . وصغر سنه بهذه التساؤالت لقلة تجارال يستطيع اإلنسان أن يجيب على ه

وفي هذه المرحلة يلعب القدر أو ما نسميه نحن بالصـدفة دور كبيـراً فـي االختيـار                  

 .والتوجيه 

وتكون التجربة اإلنسانية   … ونسبة بسيطة جداً من مساحة االختيار تترك لإلنسان نفسه          

 .داف واالستمرار فيهل في تحديد االختيار والتركيز على أحد األهص العامل الفاهي

 إنسان منا ال بد وأن يكون قد مر بهذه التجربة وعانى من هذه الحيرة في بدايـة                  يأن أ 

 . …خطواته على سلم الحياة العملية 

 ألن ينتقل من عمل آلخر ثم الثالث الذي قد يستمر فيه ويواصل             لإلنسانقد تتاح الفرص    

ت عليه سنوات طويلـة بحلوهـا       خطواته بثبات وقوة وعن ما يحدث ذلك يكون قد مر         

 …لكنها في النهاية تضاف إلى رصيده في بنك الحياة … ومرها 
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 هفي رحاب صاحبة الجالل

حصلت منى مجاهد على دراسات حره في الصحافة بالجامعة األمريكية أثناء دراسـتها             

 .األصلية وكان هذا متاحاً للطلبة بعد الظهر 

صصة شعرت منى برغبتها الشديدة بالعمل فـي        بعد الحصول على هذه الدراسات المتخ     

 ) ما زالت طالبة في الكلية (الصحافة وكانت 

للتدريب هناك وكان هـذا     أرسلها أحد أقاربها بخطاب توصية إلى مؤسسة روزاليوسف         

 .)زوجها فيما بعد( روزا فيالخطاب هو بداية تعارفها بالفنان جمال كامل الرسام 

ة صحفية عريقة يعمل بها في ذلـك الوقـت كتـاب            فجأة وجدت منى نفسها في مؤسس     

وصحفيين وأدباء حققوا شهرة واسعة فيما بعد وتصدروا كثيراً من المؤسسات الصحفية            

مصطفى محمود وأحمد بهاء الدين ، والـدكتور يوسـف إدريـس ،             . وكان من بينهم د   

 … وأنيس منصور وصالح مرسى وآخرين 

 مكتب إحسان عبد القدوس رئـيس تحريـر         بالرسام جمال كامل واصطحبها إلى    التقت  

 .مجلة روزاليوسف 

فجأة وجدت منى نفسها وجهاً لوجه مع إحسان عبد القدوس األديب الصـحفي الكبيـر               

 … وصاحب ذلك الرصيد الهائل من الحب والثقافة في عالم الصحافة واألدب 

نها أن تبدأ   وتعرف على قدراتها وأبدى سعادته بها ثم طلب م        … رحب به الكاتب الكبير     

العمل في الكتابة الصحفية بعمل تحقيق صحفي عن الزهور وأنواعها وأشكالها وألوانها            

 .ودالالتها في الحياة 

  الهـواء  فـي سعدت منى بهذا التكليف وخرجت من روزاليوسف وهى تشعر أنها تطير      

 …وسألت نفسها هل كان هذا حلم أم واقع 

ور وكتبت مقاالً جميالً متميزاً عن الزهور       ترددت منى على عدد كبير من محالت الزه       

" منى"تحت اسم   سعد به الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس ونشره في مجلة روزاليوسف            
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وطلب منها الذهاب لإلسكندرية وعمل تحقيق صحفي عن حياة الصيادين وسافرت منى            

ا يعانون منها    كانو يوالتقت بالعديد من الصيادين وناقشت معهم مشاكلهم الت       لإلسكندرية  

في تلك الفترة فلم يكن لديهم تأمين صحي يضمن لهم معاش في حالة تقاعدهم ، ولم يكن                 

 . يتعرضون لها من العمل في البحر صحي للعالج من أمراض المهنة التيلديهم تأمين

منى ومعها تحقيقاً صحفياً جريئاً وواقعياً عن واقع الصيادين ومعاناتهم وسعد به            وعادت  

لكاتب الكبير إحسان عبد القدوس ونشره في مجلة روزاليوسف تحت اسم منـى             أيضاً ا 

أنت تملكين حاسة الصحفي الذي يغوص في واقع المجتمـع          : وهنأها وشجعها وقال لها     

تعرفت منى في هذه الفترة على الرسام الكبير عبد         .. منه ما خفي عن الجميع      وستخرج  

لشهير بهجت عثمـان وآخـرين مـن شـباب          و العينين ، ورسام الكاريكاتير ا     بالغني أ 

 .الصحفيين في روزاليوسف 

أبنها مـن النقيـب     وأنجبت  انشغلت منى باستكمال الدراسة في الكلية ، وعندما تزوجت          

صالح الدين ، انشغلت بتربية أبنها المولود الصغير وبعد االنتهاء من الدراسة وجـدت              

وار العمل فـي الصـحافة ، أم        نفسها في مفترق الطريق وسألت نفسها هل استكمل مش        

ويحقق آمالي العريضة وكان هذا االتجـاه هـو          قد يكون مناسباً     آخر   اتجاهأبحث عن   

شـوار  العمل في التليفزيون وسوف نتحدث عن ذلك بالتفصيل فيما بعد ونستكمل معاً م            

  …العمل في بالط صحابة الجالله

ها من الرسام الكبيـر جمـال       عملت منى في التليفزيون لمدة ثالثة سنوات تزوجت خالل        

كمال ، وأنجبت هالة ، وبعد ترك التليفزيون تفرغت فترة لرعاية أسرتها ثم بدأ الطموح               

فترة ، ثـم    الفني يطاردها من جديد والرغبة في العمل الفني فعملت في شركة فيلمنتاج             

 .انتقلت للعمل في المركز القومي لألفالم التسجيلية 

 ، بعد سنين طويلـة تغيـر        هلة العمل في بالط صاحبة الجالل     نعود سريعاً الستكمال رح   

 .فيها كل شئ األماكن ، والشخصيات ، والحياة االجتماعية واألسرية 
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 لطفـي  التقت منى في حفل بسيط في منزل المخرجة التسجيلية نبيهـة             ٢٠٠٢في عام   

 امىأحد رسامي مجلة صباح الخير القد     (وكان ضمن المدعوين للحفل جورج البهجوري       

، والفنان أبو العينين وزوجته ، وكان على رأس المدعوين الكاتبة إقبال بركـة رئيسـة                

 ) .تحرير مجلة حواء

انتهزت األديبة إقبال فرصة اللقاء وعرضت على منى كتابة مقاالت نقديـة وتحليليـة              

 .للعروض السينمائية الروائية التسجيلية ، وذلك في مجلة حواء

 القديمة داخل منى وقد اتسمت اآلن بالنضج والفكر والثقافـة           استيقظت النزعة الصحفية  

السينمائية بعد هذه السنوات الطويلة من العمل في مجاالت عديدة ومنها اإلخـراج فـي               

في المهرجانات والجمعيـات    مجال األفالم التسجيلية وأيضاً القراءة ومشاهدة العروض        

 .السينمائية والمراكز الثقافية وغيرها 

 عدداً من المقاالت النقدية ألفالم عديدة ونشرت هذه المقاالت في أعداد مجلة             كتبت منى 

 .بلغ عددها خمسة عشرة مقاالً نقدياً وتحليلياً" نجوم وفنون"المتتالية تحت عنوان " حواء"
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 "العمل في التليفزيون " 
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التليفزيون يحلق في سماء المحروسة     
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 " التليفزيون يحلق في سماء المحروسة " 

في الستينات من القرن العشرين حلق التليفزيون في سماء المحروسة وكان حدثاً هامـاً              

 وضع أقدام مصر بين الصفوف األولى من الدول التي تستخدم           في مجال البث اإلعالمي   

 .أدوات االتصال بالجماهير للتخاطب مع شعبها أحدث 

يتفـق مـع مواهبهـا      منى ما زالت في مرحلة استكشاف طريق المستقبل الـذي           كانت  

واستعدادها الفني وكان ذلك ليس فقط من مجرد الدافع الذي بـداخلها والصـدق فـي                

أيضاً كان كانياتها ومدى مالءمتها للعمل في هذه األماكن الجديدة ، ولكن التعرف على إم

ويكتشـفون مواهبهـا    وأيضاً الخبراء الذين كانوا يرشحونها      "هناك األصدقاء والزمالء    

 .ويرشحونها للعمل في كل مجال جديد 

اد أحد الـرو  تدخلت الصدفة أيضاً في هذه المرة وحدث لقاء بينها وبين سعيد أبو السعد              

 ... األوائل لفن التليفزيون في مصر عن طريق أحد المهندسين من أصدقاء والدها 

 ،  ووجـه كصـوت   بعد هذا اللقاء مباشرة دعاها سعيد للعمل في التليفزيون فهي تصلح            

 .وتكوين ثقافي الختراق هذا المجال 

بـة  بالحصول على دورة تدريبية فـي كتا      وبدأت العمل في التليفزيون     ... وافقت منى   

البرامج قام بالتدريس واإلشراف عليها أحد الخبراء األمريكيين وكـان          السيناريو وإعداد   

 .ل التي رأست أحد القنوات التليفزيونية فيما امعها في هذه الدورة مديحة كم

بعد االنتهاء من الدورة التي حصلت عليها ثم تكليفها بالقيام بإعداد برنـامج تليفزيـوني               

إحـدى  وكانت تعده معهـا أيضـاً       " يوم االثنين    "هذه األيام وأسم  شهير كان يقدم في ه    

سماء العاصي وكانت الحلقة تتكون من عدد من الفقرات وكان األستاذ           الزميالت وأسمها   

 .يقوم بتقديم هذا البرنامج سعد لبيب اإلعالمي الشهير حالياً هو الذي 

) رحمـه اهللا    (الح زكـي    الشهير ص التقت منى مرات عديدة في هذه الفترة باإلعالمي         

للفقرات وقـد لفـت     أثنيا عليها وعلى إعدادها     و) رحمها اهللا (همت مصطفى   / والسيدة  
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وطبيعتها الهادئة الممزوجة بالثقة فـي نفسـها فـاقترح          نظرهما شكلها وطريقة حديثها     

وشجعت األستاذة همـت    المرحوم صالح إجراء اختيار لها أمام الكاميرا للعمل كمذيعة          

 . بتنفيذه ت وقاماالقتراح

نجحت منى في االختيار وقرروا في التليفزيون إسناد بعض البرامج لها لكـي تقـدمها               

 .كمذيعة 

ليـالي  "كانت البداية أيضاً مع المخرج سعيد أبو السعد فأسند إليها تقديم فقرات برنامج              

 وكـان البرنـامج يقـدم فقـرات         -والذي كان يقوم بإخراجه في ذلك الوقت        " القاهرة

 وكان هذا الفن جديد على المصريين في ذلك الوقت مما جذب            –تخصصة عن الباليه    م

 .انتباه الكثيرين للتعرف على هذا الفن الراقي 

يقوم بمراجعة هذه   ) مدير دار األوبرا فيما بعد      (كان الشاعر الكبير عبد الرحمن صدقي       

وص ثانياً لكي تقـوم     النصوص للتأكد من صالحية اللغة العربية المكتوبة ثم تعاد النص         

 .منى بتقديمها بصوتها من خلف الشاشة أثناء عرض الرقصات 

بحيـرة  : ر الباليهات العالمية مثـل      هقدمت منى حلقات عديدة من هذا البرنامج عن أش        

 .دون كيشوت وغيرها من الباليهات -ألف ليلة وليلة-البجع

 .ت سنوابلتراث التليفزيوني أنها بعد ذلك تعلق منى على هذا ا

احتاجت في المركز القومي لألفالم التسجيلية لبعض اللقطـات مـن هـذه الباليهـات               

 قامت بتسجيلها من قبل لكن لألسف اكتشفت أنه قد تـم مسـح هـذه                التيالمشهورة  

 .في بداياته الشرائط وأندثر تراث هائل للتليفزيون في هذه الفترة 

م استضافة نماذج عديدة مـن هـواة        وكان يت " الهواة"قامت منى بعد ذلك بتقديم برنامج       

 والتمثيل وغيرهم من الموهوبين الذين كـانوا يقومـون باسـتعراض            ٠الشعر والغناء   

مواهبهم أمام الكاميرا وكان من أهم وأنجح البرامج ألنه تحقق التواصل مع الجمـاهير              
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 ويحقق أمنياتهم ويضع مواهبهم أمام المتخصصين الكتشافها وتقديمها في أعمال أكبـر           

 .في القاهرة 

المرأة تحت إشراف السيدة ثريا حمـدان       قدمت منى بعد ذلك بتقديم الفقرات في برنامج         

وكانت منى تقوم باإلضافة إلى تقديم الفقرات بإجراء الحوارات البسيطة أمام الكـاميرا             

مع ضيوف البرنامج من الشخصيات األجنبية ألنها كانت تجيد اللغة اإلنجليزيـة فهـي              

 ) .امعة األمريكية ومذيعة في نفس الوقتالج(خريجة 

 .منى أيضاً بعد ذلك بالعمل كمذيعة ربط بين فقرات البرامج المذاعة لفترة طويلةقامت 

اإلذاعات الخارجية مع المرحوم سـعيد      عملت منى بعد ذلك أيضاً وشاركت في برنامج         

تمرات والمهرجانات   عبده وقدما معاً كثيراً من الحفالت والمؤ       سعيدةأبو السعد والمذيعة    

وذلك فيما يسمى باإلخراج الحي والبث المباشر الذي كان يقوم به المخرج سـعيد أبـو                

 .السعد 

 شـرائط وترسـل إلـى       يطبع على تذكر منى أنه برنامج الهواة الذي كانت تقدمه كان          

سوريا إلذاعتها هناك من خالل التليفزيون السوري وقد حاز هذا البرنامج على جـوائز              

 .وكان يحظى بتقدير المشاهدين السوريين  عديدة

عند إنشاء القنوات في التليفزيون المصري انتقلت منى للعمل في القنـاة الثانيـة مـع                

 .شتغلت منى كمذيعة ربط في هذه القناة أوقد " حمدية حمدي"المذيعة المعروفة 

لقنـاة والـذي    وكان من أهم برامج ا    " مكتبة األسرة "قدمت منى في القناة الثانية برنامج       

 .استمر فترة طويلة 

وكـان عبـارة عـن      " الموسيقى العالمية   "أيضاً برنامج كان أسمه     ذلك  بعد  قدمت منى   

 ألفها حامد باخ ، وبتهوفن ، وفاجز        التيعرض وشرح ألبرز وأهم السيمفونيات العالمية       

ل وكانت  لموسيقار سليمان جمي   ا جوغيرهم من كبار الموسيقيين وكان يقوم بإعداد البرنام       

ونوعها وتاريخها وطبيعتها وغيرها مـن      هناك معلومات عن المؤلف واسم السيمفونية       



٢٨ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 وكانت منى تقوم بتقديم البرنامج  وتقرأ المعلومات والتعليق على الفقرات            –المعلومات  

 .من خلف الشاشة 

تذكر منى أنه كان هناك عدد من مخرجي التنفيذ لفقرات البرامج في ذلك وأصبحوا بعد               

، وإبراهيم عبد الجليل    العلمييحيى  من كبار مخرجي التليفزيون في مجال الدراما ومنهم         

 .رحمهم اهللا 

اختيرت همت مصطفى للعمل كرئيسة للمذيعات واختارت بدورها منى لالنتقال للعمـل            

في القناة األولى والعمل كمذيعة ربط بين الفقرات وكان معها في ذلك الوقت باقة مـن                

أماني ناشد ، ليلى رستم     : حوا فيما بعد من ألمع الوجوه التليفزيونية وهم         المذيعات أصب 

 ..، علية إحسان وآخرين كثيرين 

بعد ذلك اتخذت منى أصعب القرارات في حياتها كما تقول وهـو تـرك العمـل فـي                  

، والتفرغ لزوجها وبيتها وكانت قد تزوجت من الفنان الكبير والرسام جمال            التليفزيون  

أيضاً كان لديها في ذلك الوقت طفالن األول أشرف أبن النقيب صالح الـدين               و –كامل  

من الفنان جمـال    ناصف زوجها األول الذي انفصلت عنه ، وطفلتها هالة التي أنجبتها            

  .١٩٦٣ وكان ترك العمل في التليفزيون في حوالي عام –كامل 

رة ، وحقق لهـا رضـاء       تقول منى عن بالعمل في التليفزيون أنه قد حقق لها شهرة كبي           

نفسياً هائالً ألنه اتفق مع ميولها وطبيعتها وحققت فيه نجاحاً كبيراً وكان المقابل المادي              

 .الذي تحصل عليه مناسباً في هذه الفترة 

تذكر منى أيضاً في تلك الفترة أنها كانت تتلقى كثيراً من النقد ، واالنتقادات من زمالء                

اليوسف وصباح الخير في ذلك الوقت والـذين أصـبحوا     زوجها العاملين في مجلة روز    

بعد ذلك من كبار األدباء المصريين والصحفيين ورؤسـاء التحريـر فـي المجـالت               

 .والصحف المصرية والعربية 
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كان جهاز التليفزيون وافداً جديداً حلق في سماء المحروسة ودخل البيـوت كلهـا بـال                

م والموسـيقى والمسـرح واألدب وغيرهـا        استئذان واقتحم كل مجالت الثقافة واإلعال     

وكانت هناك مالحظات كثيرة حول مستوى األداء اإلعالمي فيه مع بدايته ولـم يجـد               

صحفي وكتاب مؤسسة روزاليوسف غير منى مجاهد زوجة زميلهم الرسام الكبير جمال            

ها كامل إال أنه يوجهوا لها االنتقادات وكأنها هي المسئولة عن هذه األخطاء وكان زوج             

  .ينتقد التليفزيونال يكتفي بنقل آراء زمالئه فقط لكنه أيضاً 

 .من وجهة نظره ألنه ال يوافق أيضاً على معظم برامجه أو مستوى أدائه 

لكن السؤال  تقول منى أن هذا كله أيضاً قد يكون من أسباب تركها العمل في التليفزيون               

 هل كان هذا القرار صائباً ؟ .. ما زال مطروحاً 

 ماذا كان وسوف يكون مستقبلها في هذا الجهاز لو لم تتركه منذ هذه السنوات السابقة؟و



٣٠ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 " الفيلم التسجيلي ، والجريدة اإلخبارية "

 هما أنبل األنواع ، فهما ال يقدمان الواقع 

 لذاته ، ولكن لما يفرزه من تأثير ال حدود له 

 

 جان لوك جودار         

 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 التجربة األولى على الشاشة الفضية       

 الجريدة السينمائية       

 " فيلمنتاج"      



٣١ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 التجربة األولى على الشاشة الفضية 

 المحطة األولى " فيلمنتاج"الجريدة السينمائية 

 أدوات االتصال بالجماهير سنوات طويلـة فـي القـرون           عرش الصحافة على    تربعت

 .السابقة

 تـدريجياً   تنحسرنمائي في نهاية القرن التاسع عشر بدأت األضواء         ومع والدة الفن السي   

 اتصـال حيـة مسـموعة ومرئيـة         أداةعن الصحافة وتسلط على السينما باعتبارهـا        

  .بالجماهير

مع بداية الثالثينيات من القرن العشرين بدأ التليفزيون يظهر في األفق بأساليبه وأسلحته             

ي نفس الجماهير والتي ترتكز على قاعدتين أساسـيتين         التي ال تقاوم وفاعليتها القوية ف     

 البث الفوري المباشر لألحداث والوقائع واألنشـطة        هيفي غاية األهمية القاعدة األولى      

 .لحظة حدوثها للجماهير في كل جزء من الكرة األرضية 

والقاعدة الثانية هي األلفية والحميمية التي يحققها ذلك البث من خالل وجـوده داخـل               

البيوت ووسط أفراد األسرة وكأنه أحد أفرادها مما يحقق االتصال المباشـر والفـوري              

 . اتصال أخرى أداةمعهم أكثر من أي 

 اآلنبدأت األضواء تنحسر تدريجياً عن السينما وتسلط على التليفزيون والـذي أصـبح        

 .أهم وأخطر أدوات اإلتصال بالجماهير في العالم كله 

ها تقودنا لالستمرار في استعراض تاريخ حيـاة منـى مجاهـد            مقدمة ضرورية البد من   

 ارتبطت بأدوات االتصال بالجماهير وقد تكـون منـى          التيالحافل بالتجارب والمواقف    

على وعي بذلك أو عدم التركيز في وقائع تجربتها الحياتية لكن الحقيقة تؤكد أن تجربتها          

 .تها الفنية بالعمل في مهن متعددة وأماكن مختلفة قد أثرت تجرب



٣٢ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

منى قد افتتحت عالم الصحافة وعملت فيه وقد القت تحقيقاتها وكتابتهـا رضـاء              كانت  

 صاحبةكبار الصحفيين والمسئولين عن المجالت التي كتبت فيها وكلهم نجوم في بالط             

 .الجالله 

 قد طغت على منى مجاهد وجعلتها تتـرك العمـل فـي             االجتماعيةلكن ظروف الحياة    

رغ كثيراً ألسرتها وللزواج وللدراسة رغم أنها قد عادت مرة ثانية لعـالم              وتتف الصحافة

بذلك وواصلت  القوت  الصحافة كما سبق أن ذكرنا في السنوات األخيرة عندما سمح لها            

 " حواء"تحقيق حلمها القديم بالكتابة في مجلة 

بهـذا  سارعت منى بالمشاركة وااللتحـاق      .. وعندما دخل اإلرسال التليفزيوني مصر      

الجهاز الجديد وكانت مشاركتها فعالة في مجاالت عديدة وكان من المؤكـد  أن منـى                

مجاهد قد استطاعت توظيف خبرتها البسيطة في مجال الصحافة في العمل في مجـال              

 ندرك بقوة القائمة الكبيرة من الصحفيين الذين يعملون في جهـاز            اآلنالتليفزيون وعنه   

مج لالرتباط الوثيق بين الفن الصحفي وفنون التليفزيـون         التليفزيون ويشاركون في برا   

 .وخصوصاً في مجال البرامج 

 تـدلف   لكـي  جاء الدور على الفن السينمائي أخذ أهم أساليب االتصال بالجماهير            واآلن

 .منى من أحد أبوابه لتخوض التجربة وتعمل بهذا المجال الجديد 

بة واستطاعت أن تجرب العمل في الثالثة       أنها بذلك العمل تكون قد حققت المعادلة الصع       

 ..أدوات المرتبطة باالتصال بالجماهير وهي الصحافة والتليفزيون ثم السينما 

 .نتعرف معاً على خطواتها األولى على درب السينما 

شعرت منى أن طبيعتها ال تتفق والبقاء بين جدران البيـت األربعـة لرعايـة األوالد                

هذا بكثير وهذا الطموح يحمل دالالت      خلها طموح أكبر من      لكن كان بدا   –والزوج فقط   

 وكانت تجربة ترك العمـل فـي        –فكرية وتعبيرية أكثر مما يتجه ناحية العمل اإلداري         

 .ألذاتالتليفزيون ما زالت مائلة في ذاكرتها يشوبها التأنيب والندم النابع من 



٣٣ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 !! ..وأخيراً الح األمل في األفق 

 مع زوجها جمال كامل في منزل األديب الكبير إحسـان عبـد             القت منى دعوة للعشاء   

 من نجـوم    ةوهناك وجدت منى نفسها وسط كوكب     .. القدوس رئيس مؤسسة روزاليوسف   

رحمه (سعد الدين وهبة    "والسينما ومن بينهم الكاتب الكبير       في مجال الصحافة     المجتمع

 " .اهللا 

نـي معـاً وتعـرف سـعد علـى      تعرفت منى على سعد الدين وهبة وتبادال الحديث الف      

 .استعدادتها والمجاالت الفنية التي سبقت العمل بها 

 .الدين وهبه من حديثها أنه أمام موهبة كامنة لم يكتشف منها إال القليل شعر سعد 

قد جاءتها على طبـق     " فيلمنتاج"عرض عليها سعد الدين وهبه أن تعمل معه في شركة           

 .من ذهب فوافقت بال تردد 

 لمقر الشركة وهناك وجدت األستاذ سعد في انتظارها في الميعـاد المحـدد              ذهبت منى 

على هذه الدقة وهناك ابتسم األستاذ سعد وقال لها أن أهم شئ            بالضبط فلم تصدق نفسها     

العملية هو الدقة في المواعيد وكانت هذه من أهم سمات األديـب            في حياة اإلنسان الجاد     

 .ل العمل أو الفن الكبير طوال حياته الجادة في مجا

حدثها سعد وهبة عن أمنية في إصدار جريدة سينمائية ترصد وقـائع الحيـاة الثقافيـة                

 دقائق  ١٠مدة العدد   " مصورة"والسياسية والفنية واالجتماعية في مصر في إعداد متتالية         

ويعرض العدد في دور السينما التابعة للشركة وذلـك   ويتضمن كل عدد فقرتان أو ثالثة       

 " .فيلمنتاج"رض الفيلم الروائي بها وأسمها قبل ع

وطلب من منى أن تقوم هذه الجريدة أيضاً برصد أنشطة وزارة الثقافـة فـي مجـال                 

المسرح والفنون والمناسبات باإلضافة إلى األفالم المنتجة من قبل الشركة وهـذا هـو              

 المشاهدين على   الهدف األساسي للجريدة وهو الهدف الدعائي ألفالم الشركة لزيادة إقبال         

 .األفالم 



٣٤ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

وكانت المفاجأة عندما أسند سعد وهبة اإلشراف الكامل لمنى مجاهد على هذه الجريـدة              

السينمائية وذلك باختيار الفقرات ، وتصويرها وكتابة التعليق على فقراتها ثـم تسـجيل              

 عن  دةجي ولديها فكرة    التعليق بصوتها أيضاً ألنها كانت تعمل مذيعة تليفزيونية من قبل         

ـ             -هذا العمل   ف وطلب منها أيضاً اإلشراف على المونتاج والصوت وكل شئ مـن األل

فقد كانت منـى تملـك مكتبـة        "للياء حتى الموسيقى المصاحبة للفقرات كانت تختارها        

ولها تجربة تلفزيونية عنـدما عملـت مقدمـة للبرنـامج           موسيقية هائلة في ذلك الوقت      

 " .العالميةالموسيقى "الموسيقي التليفزيوني 

تحدثنا منى عن هذه الجريدة السينمائي في هذه الفترة من تـاريخ السـينما المصـرية                

 .وحديثها يعتبر شهادة وثائقية عن هذه الجريدة 



٣٥ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 " فيلمنتاج"جريدة 

  شهادة وثائقية
 كانت هذه الجريدة هي أول عمل فني في مصر من ذلك النوع وقد صدر أول عدد                 -١

  .١٩٦٤في عام 

ن المرحوم سعد الدين وهبة من أشد المتحمسين للشباب الجدد المتخرجين حـديثاً              كا -٢

من المعهد العالي للسينما في تخصصات عديدة وقد رأي سعد وهبة أن العمل في هـذه                

دامهم علـى درب السـينما بشـكل        الجريدة سوف يتيح لهم الفرص للتجربة ووضع أق       

 .صحيح

اغب ، وحسن عبد الفتاح مـن خريجـي          كلف المصورون عماد فريد ، ورفعت ر       -٣

 .المعهد العالي للسينما قسم تصوير بالقيام بتصوير فقرات المجلة 

 . كان المونتير الذي يقوم بعمل المونتاج للفقرات هو فكري رستم -٤

 . كنت أقوم بكتابة التعليق على الفقرات وأثوم بقراءته وتسجيله بصوتي -٥

 : أذكر منها  قدمت المجلة عدداً من الفقرات-٦

: ا ، والعرض المسرحي التالي وهـو        نيفقرة عن العرض المسرحي لمسرحية الخال فا      

مسرحية دائرة الطباشير القوقازية وكانت الفنانة القديرة سميحة أيوب هي البطلـة فـي              

 . وقد قدمنا فقرتان من عددين مختلفين للجريدة عن المسرحيتان المسرحيتان

المتتالية عن لقطات لمشاهد تصور من أفالم من إنتاج شركة          ا عدد من الفقرات     نقدم -٧

فيلم شئ من الخوف عن قصة األديب ثروت أباظـة وبطولـة شـادية              : فيلمنتاج مثل   

أنظر الفيلموجرافيا  . (ومحمود مرسي وإخراج حسين كمال باإلضافة إلى فقرات عديدة          

 ) وقائمة األفالم جريدة فيلمنتاج

  ١٩٦٥ – ١٩٦٤في التقديم لمدة عام ونصف تقريباً  استمرت إعداد الجريدة -٨



٣٦ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

وزارة الثقافة في كل المجاالت وكان       كانت الجريدة ذات طابع دعائي خاص بنشاط         -٩

ميزانية العدد تتكلف حوالي خمسمائة جنيهاً تمول من فوائض ميزانيات أفالم الشـركة             

 ) .فيلمنتاج(

  .وغذاء هناك بدالت عمل هناك أجور خاصة بالفنانين ولكن كانت لم تكن -١٠

 . كنت المسئولة الوحيدة عن المجلة وأتقاضى راتباً شهرياً قدرة أربعون جنيهاً -١١

 دقـائق   ١٠ كانت إعداد الجريدة تعرض بواقع عدد جديد كل شهر ، ومدة العـدد               -١٢

 .ويتكون من ثالث فقرات أو أربعة 

 لماذا توقفت فيلمنتاج عن الصدور ؟ 

د الدين وهبة إلى الدار القومية للطباعة والنشر وكان في تصـوري            صدر قرار ينقل سع   

إمكانية االستمرار في إصدار أعداد الجريدة المصورة لكن حيث في تلك الفترة أن أنضم              

الذي أنشأه صالح أبو    مجموعة من الشباب للشركة وكانوا من خريجي معهد السيناريو          

ت في الرأي بيني وبينهم مما أدى إلى        سيف في ذلك القوت وقد حدثت مناقشات واختالفا       

 .توقف الجريدة عن الصدور 



٣٧ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 السينما الروائية تقدم اإلحداث السحرية المتخيلة" 

 والتفسيرات المشوهة والذاتية عن العالم الحقيقي

 أما األفالم التسجيلية فإنها تؤكد سحر اإلحداث الحياتية العادية كما

 "نراها في الحياة اليومية 

 
 
 

 لوى دى جانيتى      

 "من كتاب فهم السينما "      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اختيار الفيلم التسجيلي         
 منهاجاً للعمل         



٣٨ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 اختيار األفالم التسجيلية 

 منهاجاً للعمال 

 تحياة الثقافية في مصر عندما أنشـأ       جديد سماء ال   ثاقب أضاء شهاب    ١٩٦٧في إبريل   

 ينفاستبشـر السـينمائي   " ألفالم  التسجيلية والقصـيرة      المركز القومي ل  "وزارة الثقافة   

 خيراً وسعدوا به وانتدب األستاذ حسن فؤاد من مؤسسة روزاليوسـف لكـي          ينالتسجيلي

 .يكون مشرفاً عاماً عليه 

وعمالً على رفع كفاءة العاملين الجدد في المركز من خريجي المعهـد العـالي للسـينما                

إخراج وتنفيذ األفـالم     وإطالعهم على أحدث أساليب      ومعهد السيناريو وغيرهم وتدريجهم   

 استدعت وزارة الثقافة اثنـان مـن الخبـراء          –التسجيلية والكرتون والتحريك في العالم      

 .التشيك أولهما ميلوسالف كوبيك لألفالم التسجيلية ، وفالديمير ليخكي للرسوم المتحركة 

 –لمتحركة ونـذكر مـنهم نـوال        وقد تتلمذ وتدرب على يديه عدداً من فناني الرسوم ا         

 .فريال عباس وآخرين كثيرين-نصحي إسكندر-رضا جبران- زينب زمزم-حسيب

انتقلت منى مجاهد لتعمل في المركز القومي لألفالم التسجيلية مع أحمد راشـد والـذي               

كان قد سبقها للعمل فيه وكان هناك أيضاً بعض األسماء التي لمعت فيما بعـد ومـنهم                 

زينـب عبـد    -محمد قناوي -رأفت الميهي -مصطفى محرم -شرف فهمي أ-هاشم النحاس 

 .فريال كامل وآخرين كثيرين يضيق المجال عن حصرهم -الصمد

كانت مهمة المركز إنتاج األفالم التسجيلية على اختالف أنواعهـا مـن ثقافيـة وفنيـة                

عـالً  وإعالمية وقومية وأفالم الرسوم المتحركة والعرائس واألطفال وقد تمكن المركز ف          

 .على مدى سنوات طويلة من تحقيق مهمته 

" النيل "باسمقدم المركز مجلتين سينمائيتين تضم كل منهما فقرات متنوعة المجلة األولى            

 .وهي متخصصة وتهتم بشئون الفالحين والريف المصري ولم تستمر طويالً 



٣٩ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

تنوعة تعـرض   وهي عبارة عن فقرات م    " الثقافة والحياة   " والمجلة الثانية وهي بعنوان     

وتطورنا الحضاري في مجـال التـراث والحـرف         لمحات من حياة ثقافتنا المعاصرة      

 .الشعبية وغيرها من النماذج الثقافية 

كان مفهوم هذه المجلة يختلف تماماً عن مجلة فيلمنتاج الذي كان هدفها دعائياً بالدرجـة               

 .األولى 

جيلياً متكامـل يوثـق     سماً ت لر بمثابة في  أما مجلة الثقافة والحياة فكانت كل فقرة فيها تعتب        

 ٢,٥الوقائع ويلقي الضوء عليها من وجهة نظر الفنان وكان يتراوح طول الفقرة ما بين               

 .وثالثة دقائق 

 وتعرض في دور السينما قبل عرض وأحياناً كانت         – دقيقة   ٢٠كانت مدة العدد الواحد     

تنويع والتغير وكانت من اقتراح تتضمن المجلة فقرة من الرسوم المتحركة وذلك بقصد ال   

 .اإلعداد عن كحك العيد الخبير التشيكي ليخكي مثل تلك الفقرة التي قدمت في أحد 

 ) ١٩٦٨ نوفمبر -١٩٦٧سبتمبر ( عدداً من المجلة في خالل عام تقريباً ١٤قدم حوالي 

تي لقد أصبحت المجلة التي كانت تعرض مرة كل شهر في دور العرض بمثابة النافذة ال              

ترى منها جماهير مصر كافة أوجه النشاط الثقافي واالجتماعي وقد أصـبحت بمثابـة              

الورشة التي مارس فيها شباب السينما التسجيلية الجدد تجاربهم في مجال اإلخراج وذلك             

 .تحت إشراف الخبير التشيكي كوبيك 

ـ              ة الـذي   كان أحمد راشد المخرج التسجيلي الكبير فيما بعد هو سكرتير تحريـر المجل

يناقش الفقرات وأنواعها مع المخرجين ثم يستقر على عدد منها ثم يبدأ كل مـنهم فـي                 

 .التنفيذ 



٤٠ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 القاسم المشترك األعظم .. منى مجاهد 

 لفقرات المجلة 

كان من الطبيعي أن تعمل منى في هذه المجلة بحكم تجربتها السابقة في مجلة فيلمنتـاج           

لشكل الفني من األفالم التسجيلية الذي يرصد وقائع الحياة         أوالً ، وثانياً ألنها أحبت هذا ا      

 .المصرية ويوثقها بالصورة والصوت 

ومصطفى اشترك في هذه المجلة أيضاً ببعض الفقرات هاشم النحاس ، ورأفت الميهي ،              

 .محرم ، والمخرج محمد سعيد والذي هاجر إلى استراليا فيما بعد 

أنظـر  (قرة أي بمعدل فقرة أو أكثر في كل عدد           ف ١٥قدمت منى في هذه المجلة حوالي       

 ) .الفيلموجرافيا

قدمت منى عدداً من الفقرات حازت اإلعجاب من النقاد والمتخصصين وكانت كل فقرة             

 ماً تسجيلياً متكامالً يتسم بالبساطة والرقة والشاعرية ورصد تفاصـيل الواقـع           لبمثابة في 

 قـديم  فن : باسم كانت التيمثل تلك الفقرة ة متمرسة   ليوالحياة بدقة متناهية ، وعين أص     

يتجدد عن الحرف اليدوية التي اشتهرت بها مصر مثل الحفر على النحاس ، وخراطـة               

 .الخشب والتكفيت بالصدف 

يوم في حياة فرحانة استعرضت فيها يوم كـامالً بـدءاً مـن             : وهناك أيضاً فقرة باسم     

وعملها في إطار مـن     ة تهتم بأسرتها     المساء في حياة امرأة قروية بسيط      ىالصباح وحت 

 .الصدق والواقعية 

المرأة في رسوم الفنانين تحركت فيها الكاميرا على لوحـات سـتة مـن              : وفقرة باسم   

محمود سعيد ، سيف وانلـي، وحسـين بيكـار ، وجـورج             : الفنانين التشكيليين وهم    

لمرأة مـن   البهجوري، وجمال كامل ، ويوسف فرنسيس وكان الموضوع الرئيسي هو ا          

 ..وجهة نظر كل منهم 



٤١ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

استطاعت الكاميرا وحركتها الموجهة من خالل فكر منى مجاهد أن تنقل لنا في عذوبة              

الفنانين فأضافت بعداً سابع للفيلم وكأنها تشـارك        ورقة أثر المرأة وتأثيرها على هؤالء       

 .معهم في تقديم المرأة من وجهة نظرها أيضاً 

تجربة منى مجاهد في عالم السينما التسجيلية وجعلتها        ) راتالفق(لقد صقلت هذه األفالم     

 مجرى خاص ورؤية متميزة في أفالمها التي أخرجتها بعد ذلك بشكل مستقل بعيد              رتحف

 .عن المجلة 

 . انتدابه وعاد المؤسسة روزاليوسفتوقفت المجلة عن الصدور بعد ما أنهى حسن فؤاد

 النشاط الجيد المتميز بشخصية المسئول عنه ،        ويبدو أننا في مصر دائماً ما نجد ارتباط       

تترك هذه الشخصية المكان يتوقف هذا النشاط ويتعطل المشروع الثقافي الـذي            وعندما  

عند كان له بريق المع في سماء الثقافة في مصر والدليل على ذلك توقف مجلة فيلمنتاج                

 .ركها أيضاً حسن فؤاد ترك سعد الدين وهبة الشركة ، وتوقفت الثقافة والحياة عندما ت

 :تقول منى عن فترة العمل في مجلة الثقافة والحياة 

كانت أجمل سنوات عمرنا ، وكنت أنا السيدة الوحيدة وسط المجموعة كما نعمل معاً              " 

في إخالص وود وحب ونتعاون مع بعض في كل صغيرة وكبيرة وكانت تربطنا جميعاً              

 .عالقة أشبه باألسرة التي تتقاسم كل شئ 

كنا أشبه بالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر األعضاء لقد كان ذلـك                

 .هو الزمن الجميل 

 !! ... لقد اختلف الحال كثيراً اآلن 



٤٢ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 العودة لمقاعد الدراسة 

 لتلقى العلم 

 

 

 

 

 

 

 نهمان ال يشبعان أبداً "

 "طالب العلم 

 "طالب المال 

       

 " من الحياة "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة السينما بالقسم الخاص        

 المعهد العالي للسينما        



٤٣ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 دراسة السينما في القسم الخاص 

 بالمعهد العالي للسينما 

حرص الوزير الفنان الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة دائماً على أن يستقدم األساتذة             

رج المتخصصـة فـي     والخبراء األجانب من أشهر الجامعات والمعاهد الفنية في الخـا         

مجاالت الفنون وذلك للتدريس واإلشراف العملي على الطلبة الدارسـين فـي معاهـد              

 .أكاديمية الفنون المختلفة 

وكان نصيب المعهد العالي للسينما من األساتذة وافر ويضيق المجال هنا عن ذكر أسماء         

دث فقـط عـن     األساتذة الذين قدموا من الخارج للتدريس في معهد السينما وسوف نتح          

 .هؤالء الذين ارتبط وجودهم بالدراسة التي حصلت عليها منى مجاهد في المعهد

استقدم الدكتور ثروت عكاشة خبيران فرنسيان من معهد االديك في فرنسا وهـو مـن               

أشهر المعاهد الخاصة بدراسة السينما في العالم والذي يهتم أكثـر بالدراسـة العمليـة               

 .النظرية والتطبيق أكثر من الدراسة 

كان الخبير األول هو مسيو بوهاريه ، والثاني مسيو المبان وكـان مخرجـاً فرنسـياً                

 .١٩٦٨مشهوراً وذلك عام 

في مجال السيناريو واإلخراج    (اقترح الخبيران عقد دراسات حرة متخصصة في السينما         

الموجـودة  وتكون الدراسة فيه بعد الظهر وليس له ارتباط بالدراسات العادية           ) بالتحديد  

 .بالمعهد 

 .سنتان فقط وكانت مدتها 

واشترط الخبيران أن الدارسين الذين يلتحقون للدراسة بهذا القسم أن يكون من خريجي             

وال يشترط المجال الفنـي وبـذلك        الجامعات أو الذين تلقوا العلم في فرع من الفروع          

 .الثانوية العامة فقط يكونون مختلفين عن طلبة معهد السينما العاديين الحاصلين على 



٤٤ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

القسم الخاص فكانت خريجة الجامعة األمريكية ولهـا    تقدمت منى بأوراقها للدراسة بهذا      

)  أخرج األفالم التسـجيلية    – التليفزيون   –الصحافة  (تجربة عريضة في مجاالت عديدة      

والتـدريب علـى أيـدي      ولكنها الرغبة في االستزادة من العلم والعودة لمقاعد الدراسة          

  .ين المتخصصينذة الفرنسيتاساأل

اجتازت منى اختبارات القبول التي أجريت للمتقدمين وتذكر منى أن من المتقدمين لهذه             

 أصـبحت   التيفي ذلك الوقت كان فخري الليثي مهندس الديكور ، وزينب يس            الدراسة  

ج رئيس اإلدارة المركزية للمراجعة والنصوص في التليفزيون فيما بعد ، وأيضاً المـر            

 .هناء عبد الفتاح 

 .كان مسيو المبان يقوم بتدريس السيناريو واإلخراج 

 .والمونتاج وكان مسيو بوهاريه يقوم بتدريس الثقافة السينمائية والتذوق 

 .وكان من المشاركين في الدراسة من أساتذة المعهد محمد بسيوني أستاذ اإلخراج 

 .دة عامين كاملين تقريباًكانت المحاضرات تدرس في وجود مترجم واستمرت لم

أحضر األساتذة عدداً كبيراً من األفالم السينمائية األجنبية المشهورة من جنسيات مختلفة            

 على  اوعروضه) روائي وتسجيلي (أحضروها من فرنسا ومن المركز الثقافي الفرنسي        

ـ       على  الدارسين لكي يقوموا بتحليلها والتعرف       ا جوانبها وساعدهم األساتذة في ذلـك مم

نمائية فـي   الفرصة للدارسين لكي يتعرفوا على أحدث االتجاهات واألساليب السـي         أتاح  

عة والواقعية اإليطالية بكل أنواعها ثم الموجة الجديدة في السـينما           ليالعالم مثل سينما الط   

وأيضاً عرضوا على الدارسـين األفـالم        االفرنسية ثم السينما الحرة في أمريكا وغيره      

مثل نانوك وفـيلم موانـا مـن إخـراج          لدة في تاريخ السينما التسجيلية      الكالسيكية الخا 

 .روبيرتو فالهيرتي وأفالم أخرى كثيرة 



٤٥ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 واقترح األساتذة   -ثم عقد امتحان في نهاية الدراسة للدارسين واجتازته منى أيضاً بتفوق          

ميرا بكاأنه يقوم كل واحد من الدارسين بتنفيذ وإخراج فيلم سينمائي قصير يتم تصويره              

 . مللى وذلك خفضاً للتكلفة ١٦

أنظـر  (ق واسم الـرزق     ١٠قامت منى مجاهد بتنفيذ وإخراج فيلم روائي قصير ومدته          

وهو عبارة عن قصة حب بين صياد وابنة أحد الصيادين الذين يعيشـون             ) الفيلموجرافيا

دين في أبي قير والهدف من الفكرة تقديس أهمية العمل والكفاح والجهد في حياة الصـيا              

قام ببطولة الفيلم الفنان محمد خليل وكان يعمل راقصـاً فـي الفرقـة              وتسعيهم للرزق   

 .  ومعه إحدى الفتيات–القومية للفنون الشعبية 

وقام بالتصوير عبد اللطيف فهمي المعين بقسم التصوير في معهد السينما في ذلك الوقت              

منتصر المعيدة بقسم المونتـاج     ، أما المونتاج فقد قام به مسيو بوهاريه وساعدته رحمة           

 .في المعهد 

 .أما السيناريو واإلخراج فقد قامت به منى مجاهد 

حصل الفيلم على تقدير األساتذة ، وجاز على المرتبة األولى على المشاريع المقدمة من              

 .الدارسين في هذه الدورة 

رة وحققـت   تقول منى عن هذه الفترة أتيحت لي فرصة اإلخراج الروائي في هذه الفت            

فيها نجاحاً ملحوظاً ، وكان الطريق مفتوحاً لالستمرار في إخراج األفالم الروائيـة إال              

أنني أحببت السينما التسجيلية لما تتمتع به عن صدق في معالجة الواقع اإلنساني بكل              

صراحة ، لقد أحببت الفيلم التسجيلي من خالل ما شاهدته من أعمـال فـي حصـص                 

جمعية " ، وأيضاً من خالل ترددي على الجمعيات السينمائية خاصة           الثقافة السينمائية 

 .التي كانت تعرض أسبوعياً فيلماً تسجيلياً طويالً ونقوم بنقده وتحليله " الفيلم



٤٦ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

لقد كانت تجربة الدراسة النظرية والعملية في هذه الدراسات الخاصة تجربة في غاية              

ثراء معلوماتي عن السينما بشكل علمـي       األهمية ألنها أفادتني جداً بصقل موهبتي وإ      

 .مدروس وعلى أيدي متخصصين مشهود لهم بالكفاءة 

عدت ثانياً الستكمال مشوار حياتي في عالم السينما التسجيلية ألنني كنت أعمـل فـي               

 في فقرات المجلـة ، ولـم        –ذلك الوقت مخرجة في المركز القومي لألفالم التسجيلية         

 .ها كانت بعد الظهر وبعد انتهاء يوم العمل في المركز الدراسة عن ذلك ألنتعوقني 



٤٧ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 

 

 

 الجمال هو روعة الحقيقة ، وهناك مخرج يبحث عن الحقيقة"

 ..وما أن يجدها فإنها ستكون بالضرورة جميلة 

 ..ومخرج يبحث عن الجمال وما أن يجده فإنه البد وأن يكون حقيقياً 

 

 

 

 

 

 جان لوك جودار         

 رج الفرنسي الكبيرالمخ        

 

 

 

 

 

 

        

 

 

        

 ة على عحوار حول الخطوات الواق       

 درب السينما التسجيلية        



٤٨ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 حوار حول الخطوات الواقعة 

 على درب السينما التسجيلية 

 
نها قليلة  ألشاق  ... وممتع في نفس الوقت     .... ومثير  ....  شاق   منى مجاهد الحوار مع   

آلن تجربتها ثرية وطويلة فقد غابـت معظـم         و.. ديثها أقرب إلى الهمس     وح... الكالم  

 . مرت بها بحلوها ومرها التيمالمحها في زوايا النسيان بفعل الزمن والمواقف 

 

ألنني تعرفت منها على حقائق ومواقف وشخصيات ارتبطت بهـا وعملـت            ... ومثير  

تحمـل  اكن واألحداث وكلها    معها وهي بمثابة شهادة على تاريخ هذه الشخصيات واألم        

 ..طابع اإلثارة والتشويق 

 
ألنني شخصياً شعرت بالمتعة الشديدة ألنني كنت أول من حصل على مفتاح            ... وممتع  

صندوق الذكريات المغلق منذ أربعين عاماً أو يزيد وأنني حصلت علـى حـق تقليـب                

 ...كتشاف ، ولذة اال الصفحات المخبأة فيه فكنت أول من تلقى متعة التعرف 

 ...لنبدأ الحوار معها 

 
وأتيحـت لـك    ) صفحات وتليفزيون وسـينما   (كانت تجربتك عريضة في مجاالت عديدة       

ـ      فرصة إخراج فيلم روائي قصير أثناء دراستك ال         قخاصة في مجال السينما وكان الطري

  لماذا ؟مهيئاً لالستمرار في السينما الروائية إال أنك اخترت الفيلم التسجيلي مجاالً لعملك

 منى مجاهد 

 السينما التسجيلية من دراستي الكثيرة عنها ومن التجارب التـي كـان             أحببتلقد  : أوالً  

علينا الخبراء األجانب في المعهد ، ومن حضـوري نـدوات ومحاضـرات             يعرضها  

 .ومناقشات حول الفيلم التسجيلي في الجمعيات السينمائية المختلفة 



٤٩ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

تعتمد على الشخصيات الحقيقية وأدوارها التي تقوم بها في واقع          السينما التسجيلية   : ثانياً  

 " الحقيقة أغرب من الخيال"الحياة وأنا أؤمن بالمثل القائل 

 أقـرب إلـى األفـالم       تالثقافة والحياة حيث كانت الفقرا    تجربة العمل في مجلة     : ثالثاً  

 .التسجيلية القصيرة

نـي  ثوحازت إعجاب الجميع وأ   " ة فرحانة يوم في حيا  "قدمت أحد الفقرات باسم     : رابعاً  

ونصـحني  ...  كوبيك الذي كان يعمل مستشاراً لألفالم التسجيلية         يكيعليها الخبير التش  

 .بالعمل في مجال الفيلم التسجيلي بأن أستمر 

 ...وقد كان 

" فن قديم يتجدد    " أراك تتحدثين كثيراً عن فقرة أخرى في المجلة من إخراجك وأسمها            

 ر في ذلك ؟ ما هو الس

 :منى مجاهد 

أنا بطبيعي أمثل للتعرف على عالم البسطاء واالقتراب منهم وكشف المجهول من زوايا             

 ...حياتهم 

اهتمت وزارة الثقافة ببحث الحياة في مهن فنية دقيقة برع وبرز منها العامل المصـري               

سـك  على طول التاريخ وهي الحفر على النحاس والتكفيت بالصـدف ، وفـن االرابي             

وصناعة الخيام وغيرها من رموز التراث والثقافة فشجعت العمال والفنـانين الصـغار             

 وكلهـا   –والشباب على مواصلة العمل في هذا المجال ونقل التراث من اآلباء لألحفاد             

من ال يعرف الكثير من الناس عنها شئ في تلك الفترة فالجميع يتعاملون مـع القطعـة                 

 الستائر  – األبواب   –الكراسي   (–ياتهم فقط مثل الصواني     الفنية كشئ يستخدمونه في ح    

الماهرة التي  ما هي األصابع    .. لكن كيف صنعت ما هو الجهد الذي بذل فيها          ) الخشبية

 ..قامت بصنعها ال أحد يعرف عن ذلك أي معلومات



٥٠ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

اعتقد بأنني في هذه الفقرة قد قمت بتقديم فنانين الحرف القديمـة ألعضـاء المجتمـع                

 ..ين اآلخر

 وبالنسبة لفقرة توت عنخ آمون يعود للوطن ؟ -

 :منى مجاهد 

 المصرية القديمة وهي تراث     اآلثارمجموعة آثار توت عنخ آمون تعتبر ثروة في عالم          

 .العظيم أوالً وملك للتراث اإلنساني أيضاً على مر العصور خالد ملك لشعب مصر 

 كثيراً من المصـريين بالـذعر       ج البالد أصاب  روعرض هذه المجموعة النادرة في خا     

 .والقلق والخوف على تدمير أو إصابة بعضهما حين نقلها أو شحنها 

قمت بتقديم كيفية العمل على شحن هذه القطع وكيف يقوم المهندسين بتغليـف القطـع               

 .والجهد الكبير الذي يبذلونه في الحفاظ عليها وأحاطتها باألسفنج 

 .على تراثهم الخالد  روع الجماهير واطمئنانهم وكانت تلك الفقرة سبباً في تهدأة

 وفقرة رسوم األطفال ؟

 : منى مجاهد 

 ١٩٦٧خالل أحد المعارض الخاصة برسوم األطفال وانطباعاتهم عن المعركة عام           من  

 .قدمت األطفال وهم يرسمون أفكارهم حول هذا الحدث الهائل 

خوف والقلق واالضـطراب لمـا      بالكان األطفال صادقين جداً في التعبير عن إحساسهم         

  .يحدث على أرضهم 

استعطت في هذا الفيلم أن أعكس مشاعر األطفال الصادقة والربط بـين ذلـك وبـين                

 . يرسمونها التيلوحاتهم 

جمال كامل ، وشارك أيضـاً       أصدقاء   أوالدكان األطفال المشاركين هم أوالدي وأطفال       

 الكتـاب فـي مؤسسـة    دهم مـن أوال   وغيـر ... د بهاء الـدين     أبن الكاتب الكبير أحم   

 .روزاليوسف من محبي الرسم 



٥١ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 المرأة في رسوم الفننين ؟: حديثنا عن الفقرة التي قدمتيها باسم 

 :منى مجاهد 

هذه الفقرة أعتز بها كثيراً وكان لها تأثيراً كبيراً في اقترابي من عـالم الرسـم والفـن                  

 ...فأنا زوجة الرسام جمال كامل ... التشكيلي 

حظت اختالف أساليب وطرق الرسم بين الفنانين المصريين من ناحية اختيار األلوان ،             ال

 ..وأدوات الرسم ، ووجهة النظر التي يرسم من خاللها موضوع اللوحة وخامة اللوحة 

" بنات بحـري  "نموذج المرأة في مفهوم الفنان محمود سعيد مثل اللوحة المشهورة           قدمت  

  .األرستقراطيةوحة التي رسمها لزوجته والل" زيارة المقابر"ولوحة 

رسوم حسين بيكار والذي كان يرسمها دائمـاً بطريقـة غيـر            ثم قدمت المرأة من خالل      

 .واقعية باستثناء زوجته وأسرته 

ما  وكان دائماً     كبار رسامي روزاليوسف   دحالمرأة في لوحات جورج البهجوري أ     وقدمت  

لم تخلق إال لإلنجاب فقط وكان دائمـاً مـا يقـدم    يرسم المرأة وارتباطها باألطفال وكأنها     

نماذج النساء الفقراء في الشوارع ووجوه أطفالهم يعلوها الذعر والخوف مـن المسـتقبل              

  .المظلم 



٥٢ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

فكانت عبارة عن خطوط انسيابية أما المرأة من وجهة نظر الفنان يوسف فرنسيس 

وحاته أن المرأة مخلوق رومانسية حالمة أشبه بالجمل الموسيقية وتشعر من خالل ل

 .روحاني ال يعيش في واقعنا 

 أما المرأة في لوحات سيف وانلي فكانت كالفراشات الهائمه والباليرنات الراقصة في -

نعومة ورقة وكان من عشاق المدرسة التأثيرية وهناك لوحة شهيرة له رسم فيها سيدة 

 .القصبجي الغناء العربي أم كلثوم ومن خلفها العازف الشهير محمد 

 .وأخيراً قدمت المرأة من خالل لوحات جمال كامل 

كان جمال له صفحة دائمة مخصصة اسمها لوحة األسبوع تنشر في المجلة وكانت 

معظم هذه اللوحات عبارة عن بورتريهات عن المرأة ودائماً ما كان النموذج من الطبقة 

ام األسلوب التأثيري أحياناً المتوسطة وكان يغلب الطابع الواقعي على لوحات مع استخد

 .كثيرة من ناحية اللون وبقع اإلضاءة 

وكان جمال كثيراً ما يتهكم في لوحاته عن النساء من الطبقة المتوسطة وأذكر أن المادة 

مصطفى محمود وكان يعمل في هذا الوقت صحفياً . العلمية لهذا الفيلم قد كتبها الكاتب د

 .في مجلة صباح الخير 

ف المجلة عن الصدور اتجهت إلى عمل أفالم تسجيلية مستقلة بمفهوم الفيلم  بعد توق-

أمل . التسجيلي ذو الفكرة والقائم على اإلبداع واالختيار الدقيق فقدمتي الفيلم التسجيلي 

 .زينب والذي حاز إعجاب الكثيرين وحصل على جائزة في مهرجان اليبزج 

 هل يمكن إلقاء الضوء على هذا الفيلم ؟

 :ى مجاهد من

أوالً أحب أن أؤكد أنني عملت دائماً على رصد وقائع الحياة في المجتمع المصري في 

 .الستينات والسبعينات وخصوصاً المشاكل االجتماعية المزمنة التي كان يعاني منها 



٥٣ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

كانت أهم هذه المشاكل هي المرأة العاملة التي تعمل لمساعدة زوجها في حياته وأيضاً 

 .كاليف الحياة األسرية باإلضافة إلى دورها كأم وزوجة لديها أطفال للمشاركة في ت

والسؤال هو كيف توفق المرأة كانت معادلة صعبة تواجهها المرأة العاملة وما زالت 

 بين هذه المتناقضات كلها لكي تصبح زوجة صالحة ؟

خارج وبين كانت المشكلة الرئيسية أيضاً هي كيف توفق المرأة العاملة بين عملها في ال

 .رعايتها ألوالدها الصغار 

تحدث الكثيرين عن الحضانات ، وضرورة أن تعمل الشركات والمصالح على إنشاء 

ولم تزل هذه المشكلة قائمة حتى اآلن ولم تحل ( حضانات لرعاية أطفال العاملين بها 

 ) .جذرياً 

أة للبقاء في كان هناك من يؤيد عمل المرأة وحل مشاكلها ، وفريق آخر يدعو المر

انطالقاً من هذا الصراع وهذه ) وما زالت هذه القضية مطروحة حتى اآلن ( منزلها 

 " .أمل زينب " المشكلة الواقعية للمرأة المصرية قررت عمل فيلم 

أحد ) في الترنك ( اخترت أحد النساء المتزوجات من العامالت في مصلحة التليفونات 

 .مل ليالً وال نهاراً وترتبط مباشرة بمصالحة الجماهير األماكن التي ال يتوقف فيها الع

عقد اجتماع في نقابة العاملين بالتليفونات وقمت باختيار زينب من بين الحاضرين 

 ملتزمة في مظهرها وشكلها مقبول ومطبعة واثني الجميع على – وهادئة –وكانت جادة 

 .هذا االختيار ، وساعدتني كثيراً بأدائها وبساطتها 

ت بمتابعة زينب في عملها الصعب في الترنك ، وفي البيت مع زوجها وأوالدها وفي قم

الشارع وهي تعاني من ركوب المواصالت للوصول في الوقت المحدد وكان من 

أصعب المواقف التي واجهتها في حياتي العملية وهو التصوير في الشارع وهي تركب 

 .األتوبيس وسط الزحام الخانق 



٥٤ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 الفيلم عن الطموح الذي يكمن بداخل المرأة فزينب لم تحصل إال على ثم التعبير في

شهادة متوسطة وكانت تحلم باستكمال تعليمها العالي لكن ظروف الحياة المادية والعملية 

حالت دون ذلك فكانت تحلم وتتمنى أن تكبر ابنتها وتواصل تعليمها وتدخل الجامعة 

داً وزينب تتخيل نفسها وهي تقوم وقدمت ذلك من خالل مشهد منطقي وطبيعي ج

 .بتوصيل ابنتها إلى الجامعة وتطمئن عليها 

قدمت الفيلم في إطار واقعي بسيط مغلف بالشاعرية والصدمة من خالل تفاصيل حياة 

زينب ومعاناتها اليومية وحيرتها في التوفيق بين كل هذه األدوار الحياتية المطلوبة منها 

شاهده ألن زينب هي النموذج لمعظم النساء المصريات وآثار ذلك الشجن لدى كل ما 

 .العامالت 

أثار الفيلم مشاعر المتفرجين في مهرجان اليبزج ولجنة التحكيم وحصلت على جائزة 

 .تقدير في المهرجان 

 .وما زالت قضية زينب ساخنة حتى اآلن في المجتمع المصري 

 ؟لماذا اخترت الفنان حسني البناني لعمل تسجيلي عنه 

 منى مجاهد 

لقد أحببت جداً الفن التشكيلي وعالمه الخاص فزوجي كان فناناً تشكيلياً وكنت أعيش 

 .أربعة وعشرين ساعة بل سنوات في وسط هذا العالم المثير 

كان الفنان حسني البناني مشهوراً بلوحاته عن الريف المصري وعالم البسطاء في 

ن معروفاً عنه بحب الطبيعة واختيار رسوماته األحياء الشعبية والتاريخية القديمة وكا

 .من الواقع المصري المعايش 

كانت لوحاته تحقق شهرة واسعة وتباع فوراً عندما ينتهي منها إلحساس الناس بها 

 .وارتباطهم بموضوعاتها 



٥٥ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

كانت رسومة تنتمي إلى الفن التأثيري بل وكان من أشد المدافعين عن هذا االتجاه حتى 

 . من تالميذه االنتماء إلى أي مدرسة أخرى غير المدرسة التأثيرية أنه لم يقبل

تتبعته في حياته وفي عمله ، وفي ارتباطه بالطبيعة ورسم لوحاته من الطبيعة مباشرة 

 الحظت الفرق الكبير جداً بين منزله ومنزل جمال –وتتبعته في حياته وفي مرسمه 

 ) .الذي هو منزلي ( كامل 

ة في كل مكان ، وتنتشر التماثيل في أرجاء المنزل ، وكان له مرسماً كانت لوحاته معلق

 .خاصاً ينفرد فيه بنفسه ويحقق ذاته بداخله 

شعرت بالفرق الكبير بين حياة حسني البناني وحياة جمال كامل في بيتنا كانت األمور 

 .مختلطة ولم يكن هناك متسع ألي شئ 

 . به في منزله وأثر ذلك على إبداعه وفنه لقد عرفت معنى أن يكون للفنان حياة خاصة

 حدثينا عنه ؟.. نصل اآلن إلى فيلم جمال كامل الذي قمت بإخراجه 

 منى مجاهد

 ..كان من الطبيعي جداً أن أقوم بتقديم فيلم عن جمال كامل الفنان الكبير 

ديم كنت قد قطعت شوطاً في تقديم فقرات وأفالم عن الفن التشكيلي واكتسبت خبرة في تق

 .هذه النوعية من األفالم 

أقيم معرض للفن التشكيلي في الواليات المتحدة واشترك جمال ببعض لوحاته وقد بيع 

 .بعضها كل لوحة بثالثة آالف دوالر 

أقيم أول معرض للوحاته جمال في القاهرة وكان يضم عدد كبيراً من اللوحات التي 

ناك صفحة إسمها لوحة االثنين ، رسمها في مجلة روزاليوسف وصباح الخير وكانت ه

 .يرسمها دائماً بريشته 

 .كانت إقامة المعرض دافعاً أساسياً لعمل الفيلم لوجود المادة الغزيرة التي يتم تصويرها 



٥٦ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

وكان من أشد " المثقف " كانت هناك لوحة هامة معروضة في المعرض واسمها 

 .تراها من جمال بعد ذلك المعجبين بها األستاذ الكبير إحسان عبد القدوس وقد اش

قام جمال برسم بورتريهات لمعظم زمالئه من الفنانين والصحفيين العاملين في مؤسسة 

 .روزاليوسف وأسرهم أيضاً 

 .وكان من بينهم لوحات ألسرتنا أيضاً أنا وأوالدي 

الفيلم للعرض في معهد العالم العربي ) رحمه اهللا ( رشح األستاذ عبد القادر التلمساني 

 . وقد عرض هناك –بباريس 

 هل قمتي بإخراج أفالم تسجيلية أخرى عن فنانين تشكيلين آخرين ؟

 .منى مجاهد 

 .كنت أحلم بعمل عدة أفالم أخرى عن فنانين تشكيلين آخرين 

قمت بالتحضير لعمل فيلم عن الفنان عبد الهادي الجزار لرسومه المأخوذة من الواقع 

بية كالزار والمولد وخالفه لكن ظروف الحياة لم تسمح الشعبي والطقوس والعادات الشع

 .بذلك 

دعينا نخرج قليالً من اإلطار الخاص لإلطار العام ، ما هي األفالم التي  كنت تتمنين  -

 أن تقومي بعملها ولم تتحقق هذه األمنية ؟

 .منى مجاهد 

ى أن أقدم أفالماً كنت أتمنى أن استكمل سلسلة أفالمي عن الفنانين التشكيليين وكنت أتمن

 ..عن البدو سكان الصحراء 

ما رأيك في األسلوب الذي يدعو لتدعيم الفيلم التسجيلي بمشاهد درامية أو ما يسمى 

 حديثاً بالدكيودراما ؟

 منى مجاهد 



٥٧ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

أعتقد أن أساليب الفيلم التسجيلي قد استقرت وترسخت بقوة وأصبح هناك مدارس 

 .واتجاهات عديدة 

لتداخل والمزج بين الدراما والتسجيلي سوف يشتت المتفرج ويضر وأعتقد أن هذا ا

 .المعنى والقيمة ويقلل من كمية الصدق 

ما رأيك في السينما المباشرة أو سينما الحقيقة التي قدمها ريتشارد ليكوك وجان 

 روش والتي تدعو لتقديم الواقع كما يدون التدخل من المخرج ؟

 منى مجاهد 

يط في الموضوع ، والبد أن يكون هناك وجهة نظر للمخرج في البد من تدخل لو بس

 .حدود التعبير دون التأثير على واقع الموضوع 

 إن مساحة التعبير في الفيلم التسجيلي مرتبطة بوجهة نظر المخرج واختياره المحسوب 

 ما رأيك في الرأي الذي ينادي بعدم كتابة سيناريو مسبق للفيلم التسجيلي ؟

 منى مجاهد 

 البد أن يكون هناك نص وتخطيط مسبق ومعالجة سابقة –هذا الرأي عفى عليه الزمن 

والتحرر يكون في إطار معين مرتبط بالمكان وظروفه ، وأيضاً إذا اضطرت الظروف 

 .الطبيعية للتغيير 

ما رأيك في االتجاهات الجديدة المنتشرة اآلن فيما يعرف أحياناً بالسينما المستقلة أو 

  التجريبية القصيرة جداً ؟السينما

 منى مجاهد 

 البد أن نعطي فرصة للشباب آلن يختار األسلوب –أنا ضد الحجر على أي اتجاه جديد 

المالئم للتعبير عن وجهة نظره واختيار موضوعه واختيار الشكل الذي يقدم من خالله 

 .هذا الموضوع 

 .ومن الشباب .. جديدة كل االتجاهات الجديدة في السينما العالمية بدأت تجارب 



٥٨ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 ما رأيك في حركة السينما التسجيلية اآلن في مصر ؟

الفيلم التسجيلي مستمر وسوف يستمر ، والمؤسسات اآلن تراجعت عن إنتاجه لكن هناك 

 .جهود فردية متميزة في تقديمه 

 .التليفزيون هو الحل في تقديم أفالم تسجيلية متعددة ينتجها ويعرضها في نفس الوقت 

 .ملنا في صندوق التنمية لكي يمول اإلنتاج التسجيلي في مجال السينما ويقوم بتشجيعه أ

 .أنا أؤمن بالشباب والبد من إعطاؤهم الفرصة أي كان نوع اإلنتاج الذي يقدمونه 

 .إن عجلة الحياة البد أن تدور وال تتوقف 

 نان جمال كامل ؟ حديثنا باختصار عن عالقتك بالف–نعود مرة ثانية من العام للخاص 

 منى مجاهد 

تعرفت بجمال كامل في البداية وأنا في السنة الثانية بالجامعة عندما ذهبت للتدريب في 

 .روزاليوسف وقد ساعدني كثيراً 

) رحمه اهللا والذي أصبح عميداً عند وفاته ( تزوجت من النقيب صالح الدين ناصف 

جي وأنجبت منه اشرف وهو اآلن وذهبنا إلى سوريا ثم انفصلت عن بعد عام من زوا

 .جراح مخ وأعصاب في الواليات المتحدة 

عندما كنت أعمل في التليفزيون التقيت ثانياً بجمال كامل وقمت باستضافته في أحد 

 . وكان ذلك في اإلسكندرية –والذي كنت أقوم بتقديمه " االثنين " حلقات برنامج يوم 

 .واج فوافقت بدأنا نتحدث في التليفون وعرض علي الز

كانت هناك مشاكل عديدة من األسرة اعترضت على الفكرة لكن تم اجتيازها وتزوجنا 

 .في النهاية 

 كان الشاهدان على عقد القران األديب الكبير فتحي غانم والكاتب عالء الديب من -

 " .صباح الخير " أسرة مجلة 
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وبالتالي وجدت نفسي فجأة وجدت نفسي زوجة لرسام روزاليوسف ومجلة صباح الخير 

وسط أسرة المؤسسة من فنانين وكتاب وصحفيين وعلى رأسهم الكاتب الكبير إحسان 

 .عبد القدوس 

 هل يمكن أن تحدثينا عن التأثير الفني المتبادل بينك وبين جمال كامل ؟

 منى مجاهد 

أحدثه كانت ثقافتي سينمائية وكنت أشاهد األفالم بأنواعها المختلفة وكنت أحكيها له و

عن نقاط الضعف والقوة من وجهة نظر فنية وكان يستمع إلي جيداً مما أعطاني كثيراً 

 .من الثقة في نفسي 

كان بيننا نوع من الغيرة الفنية رغم اختالف مجال العمل الفني لكل منا إال أن هذه 

 .الغيرة دفعت كل منا للتجويد والتفوق كل في مجاله 

 .حة الفنان التشكيلي أن هناك شيئان يتحكمان في لو

 .موضوع اللوحة  -١

الخامة التي تستخدم في رسم اللوحة والتي يمليها عليه هو الشخصية التي ترسم  -٢

 ) الخ .. ألوان جواش أو باستيل ( 

 . الفنان جمال كامل كان يعشق الواقعية ، وقد اتسمت بها كل رسومه 

 جعل رسومه تشع كان جمال يحب اللون األحمر أكثر من األلوان األخرى مما

اشترك في مهرجان دبي للفن التشكيلي ( بالدفئ باعتبار اللون األحمر اسخن األلوان 

 .ورسم لوحة صيد الصقور وقد أعجب بها الشيخ زايد كثيراً 

كان متاثراً جداً بنظرة عيوني وكانت معظم الوجوه التي رسمها تستلهم هذه النظرة 

 .وقد رسمني كثيراً في لوحاته 

و البيت مغلف بطابع فني راق مما أدى إلى االرتقاء بذوقنا الفني نحن االثنين كان ج

 .أنا في أفالمي وهو في لوحاته .. 
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ها نحن وصلنا للمحطة األخيرة في هذا الحوار الدافئ الممتع ، تجربتك ثرية  -

ومثيرة قمتي خاللها بأداء أعمال فنية متنوعة ، والتقيت بشخصيات المعة في 

 ؟يمكن أسالك ماذا تعلمتي من هؤالء هل –ألدب والفن والعمل السينمائي مجاالت ا

 .األسئلة واإلجابات في الصفحات التالية 
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 !!تعلمت من هؤالء 

 ماذا تعلمت من 

 األب واألم  •

تعلمت من والدي ووالدتي كيف أتحمل متاعب الحياة وصعابها وأن أتحلى دائماً بالصبر 

كشف عن نقائصهم أو عيوبهم مهما كان رأيهم مخالف وكتمان أسرار الناس وعدم ال

 .لرأي 

 األديب الكبير سعد الدين وهبه  •

كان أول من آمن بقدراتي ، وكلفني بإعداد جريدة فيلمنتاج وتعلمت منه االنضباط الشديد 

والدقة في أداء العمل مهما كان حجمه أو نوعه ، وتعلمت منه العطاء وتبني الشباب 

 الفنية وإتاحة الفرصة لهم للتجربة والنمو ألنهم عدة المستقبل وتعلمت الجدد في األعمال

 .منه أيضاً التعاون مع زمالء العمل مهما كانت أفكارهم أو آرائهم 

 ماذا تعلمتي من األستذة األجانب الذين قاموا بالتدريس لك في المعهد ؟ •

 العلم على يد  درست في قسم الدراسات الحرة في المعهد العالي للسينما وتلقيت

خبراء أجانب قام بإحضارهم الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة في ذلك الوقت 

 .وهما مسيو بوهاريه ، ومسيو المبان 

وكانا يقومان بتدريس السينما على أسس علمية خالصة ويعرضان علينا أفالما 

ة سينمائية أجنبية من كل الجنسيات بعضها متميز جداً وحصل على جوائز عالمي

وبعضها من األفالم العادية التي تتضمن أخطاء كثيرة في اإلخراج وكان الهدف من 

 .ذلك هو التعلم واالستفادة من أخطاء اآلخرين والتعرف عليها 

 .تعلمت منهم كيفية تحليل األفالم السينمائية ونقدها من وجهة نظر الحرفة السينمائية

 .اصة في الكتابة واإلخراج تعلمت منهم أن كل نوع من األفالم له طبيعة خ
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 .أحببت السينما التسجيلية من حديثهما المتكرر والدقيق عنها 

تعلمت الفرق الدقيق جداً بين أحجام الكادرات وكيفية االنتقال السلس بين األحجام 

 .المختلفة حتى ال تحدث صدمة للمتفرج 

 واختيارها تعلمت منهم الكثير وأذكر بالتحديد استخدام الموسيقى التصويرية

 .باعتبارها أحد مهام المخرج 

كانا دائماً يركزون على أن الموسيقى في السينما التسجيلية يجب أال تطغى على 

الصورة وأن تكون في الخلفية وغير محسوسة ويفضل أن يكون عزف منفرد على 

 .آالت مؤثرة عن طريق اإليقاع وال تحمل المعنى الدرامي الذي يضخم اإلحساس 

 ؤاد ؟وحسن ف •

عملت تحت إشرافه في مجلة الثقافة والحياة ، وكان مشرفاً عاماً على المركز 

وكان من قبل زميالً لزوجي في مجلة روزاليوسف ، لم .. القومي لألفالم التسجيلية 

يكن متخصصاً في السينما وال دارساً لها كنا نعمل وننفذ أنا والزمالء كل شئ وفي 

 .ة النهاية يوضع اسمه على المجل

 وسعد نديم ؟ •

كان مشرفاً على المركز تعلمت منه األسلوب العلمي في التفكير فالمخرج في السينما 

التسجيلية أشبه بالباحث العلمي خصوصاً في رحلة كتابة السيناريو وتحضير المادة 

 .العلمية للفيلم 

لقد تعلمت من سع نديم أن الفيلم ليس مجرد انطباع عن الموضوع ولكن تحقيق 

 .مي بالصورة والصوت قائم على الحقائق الموضوعية عل

 وصالح التهامي ؟ •

صالح التهامي كان بمثابة األب الروحي للسينما التسجيلية كما وصفته أنت في 

 .كتابك 



٦٣ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

وكان مؤمناً جداً بالشباب واألجيال الجديدة وال يترك .. كنا نشعر كلنا كأننا أبنائه 

الدعم المعنوي أو الجوائز في المهرجانات أو أي فرصة إال قام بدعمهم وتشجيعهم ب

 .إعطائهم الفرصة لعمل أفالمهم 

تعلمت منه االقتراب من الناس البسطاء وحبهم والغوص في أعماقهم والتعاطف 

معهم ألنهم هم األبطال الحقيقيين لألفالم التسجيلية والفيلم التسجيلي يسعى جاهداً 

 .ا وتقديمها للفئات األخرى في المجتمع للبحث عن هذه النماذج والغوص في حياته

 هل تذكري لنا نموذج لهذا النوع من األفالم ؟ •

قدمت الفيلم التسجيلي يوم في حياة فرحانة وهي فالحة بسيطة جداً تتبعها بالكاميرا 

ألقدم يوم كامل في حياتها مع أسرتها في البيت وفي الحقل وفي العمل وكيف تشقى 

رتها وهي نموذج يعكس ماليين الفالحات البسطاء على وتعمل وتجتهد في سبيل أس

 .خريطة مصر كلها 

 ماذا تعلمتي من زوجك الفنان جمال كامل ؟ •

جمال كان رساماً وعاشقاً وراهباً في محراب فن البورتريه وينتمي للمدرسة الواقعية 

في الفن وكان يعشق الوجوه المصرية من الطبقات العادية والبسطاء رجاالً ونساء 

 .وكأنه يغمس ريشته في واقع الحياة ويرسم 

تعلمت منه حب الحياة واإلقبال عليها ، وحب قراءة األدب والقصص التي كان 

 .يرسم شخصياتها لتوضع مع كلمات القصص 

  تعلمت منه حب األسفار والرحالت لمتابعة الناس والحياة في كل مكان وتعلمت 

 .   ء منه الكرم الزائد مع الجميع بال استثنا
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 رفقاء مشوار الحياة يتحدثون 
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 أحمد راشد 

 مخرج بالمركز القومي للسينما 

 وكان سكرتير تحرير مجلة الثقافة والحياة 

 كتب هذه خصيصاً بمناسبة تكريمها  -

 وذلك في المركز ١٩٨٦تعرفت على الزميلة العزيزة المخرجة منى مجاهد عام  -

القومي لألفالم التسجيلية الذي كان حديث اإلنشاء في ذلك الوقت برئاسة الفنان حسن 

( وقد كون حسن فؤاد مجموعة من الشباب إلصدار مجلة سينمائية شهرية باسم . فؤاد 

تعرض في دور العرض وكانت المخرجة منى مجاهد هي العنصر ) الثقافة والحياة 

د مع هذه المجموعة المكونة مني ومن الزمالء محمد قناوي ومحمد سعيد النسائي الوحي

وهاشم النحاس واشرف فهمي وكانت هذه المجلة تتكون ) الذي هاجر إلى استراليا ( 

 فقرات ومدتها عشرين دقيقة وباأللوان وتعرض قبل األفالم الروائية في ٥ إلى ٤من 

قافية واجتماعية وفنية وإنسانية وقد دور العرض السينمائية وكانت تتضمن موضوعات ث

أحضر حسن فؤاد خبيران من تشيكوسلوفاكيا لتدريب العاملين في المركز وهما 

ميلوسالف كوبيك لألفالم التسجيلية وفالديمير ليخكي للرسوم المتحركة وكانت هذه 

ج المجلة بمثابة المدرسة التي تدربنا فيها على اإلخراج ثم انتقلنا بع ذلك إلى إخرا

األفالم التسجيلية وكانت الزميلة منى مجاهد اختارت أن تقدم النشاطات الفنية والثقافية 

في قصور الثقافة الجماهيرية التي كانت حديثة النشأة في ذلك الوقت ومن اشهر أعمالها 

وقد قدمت نموذج لفالحة مصرية وما تقوم به من أعمال خالل ) يوم في حياة فرحانة ( 

 يوم كامل 

 أن منى مجاهد ليست من بنات الريف ولكنها استطاعت أن تقدم بصدق ورغم -

وهو عن حياة ) أمل زينب ( وواقعية هذا الموضوع ومن األعمال الهامة أيضاً فيلم 

إحدى العامالت في سنترال رمسيس وتقدم في هذا الفيلم الموظفة زينب في بيتها وهي 
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 المدرسة ثم تقوم بتوصيلها إلى المدرسة تجهز ابنتها الصغيرة في المرحلة االبتدائية في

وتذهب إلى عملها ونتعرف على طبيعة هذا العمل الشاق ثم عودتها بع ذلك إلى منزلها 

وتحضير الطعام ألسرتها والمذاكرة ألبنتها وقد تم تصوير الفيلم في الشقة الحقيقية 

د قدمت منى البسيطة وكذلك في السنترال في مكان العمل الحقيقي لهذه الموظفة وق

مجاهد نموذج للمرأة المصرية العصرية العاملة البسيطة التي تحكي عن أملها تعليم 

أبنائها حتى آخر مراحل التعليم المختلفة وتتميز الزميلة منى مجاهد بجديتها في العمل 

وحرصها على الدقة والكمال فيما تقدمه من أعمال وهي تحظى باالحترام والتقدير 

جة التسجيلية الجادة في المهرجانات الدولية أو بدورها الذي تقوم كوجه مشرف للمخر

 .      به في لجان التحكيم الخاصة بالفيلم التسجيلي مع تمنياتي لها بدوام التوفيق 



٦٧ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 محمد قناوي 

 المخرج بالمركز القومي للسينما 

 .هذه الكلمة خصيصاً بمناسبة تكريمها 

د من المجلة السينمائية الشهرية التي كانت أربعة وثالثون عاماً مضت على آخر عد

 .تقدم لمحات من حياتنا الثقافية المعاصرة وتعرض بدور السينما كل شهر 

وقد بدأ بها المركز القومي لألفالم التسجيلية أول إنتاجه السينمائي برئاسة الفنان القدير 

ة والمؤمن حسن فؤاد ومعه مجموعة من الشباب الطموح المتحمس لألفالم التسجيلي

وهم السيدة منى مجاهد وأحمد راشد ومحمد قناوي وهاشم . بأهمية وجدية رسالتها 

 .النحاس ومحمد سعيد ومصطفى محرم 

وقد كان لتخطيطها وتميزت منى مجاهد وإعدادها الجيد ألعمالها السينمائية ، فضل 

لمشاهد اإلحساس لتميزها وكان لها أسلوبها الخاص الذي يهتم بالتفاصيل الدقيقة ليعطي ا

 .بالعمق والقوة 

رسوم " وفيلم " عيد الطفولة " وقد قدمت موضوعات عديدة عن الطفولة مثل فيلم 

اقتربت فيه مع المشاهدين باإلحساس بالشعور الرقيق " جاء الربيع " وفيلم " األطفال 

 .بمراحل الطفولة المختلفة 

" تصور فيه الفنانة " ل رفع الستار دقائق قب" وكان مدخلها لعالم حواء بفيلمها الرائع 

في غرفتها بالمسرح في اللحظات التي تسبق ظهورها أمام الجماهير " سناء جميل 

وتصويرها بالتفاصيل الدقيقة لحالة القلق والتوتر التي تعانيها الفنانة قبل رفع الستار عن 

جين كانت روح التي تقوم ببطولتها وبالنسبة لمجموعة المخر" زهرة الصبار " مسرحية 

. الفريق واألسرة الواحدة هي المسيطرة علينا في إخراج فقرات المجلة السينمائية 

وامتازت شخصية منى مجاهد بالهدوء الطبيعي بدون افتعال في تعاملها مع زمالءها 
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وهو " كوبيك " المخرجين وفي المناقشات التي كانت تجمعنا مع الخبير التشيكي 

 .ة قبل عمل المونتاج يستعرض فقراتنا المصور

وقد استطاعت منى مجاهد أن تستحوذ على احترام كل الزمالء والعاملين في المركز 

 .بشخصيتها المتزنة وأخالقها الرفيعة 

ويحضرني اآلن مثال لتعاون كل مجموعة المخرجين مع بعضهم البعض في عملهم 

 .بالمركز 

" الوالدة لتستخدمه في فيلمها فقد حدث أن احتاجت منى مجاهد لصوت بكاء طفل حديث 

 .الذي يصور حياة الزعيم غاندي منذ مولده ورحلة كفاحه " حياة غنية 

وكانت أخت زوجتي قد رزقت بمولودة عمرها شهر واحد فذهبت أنا ومهندس الصوت 

إلى بيت أختي لتسجيل صوت بكاء الطفلة بذلنا جهدنا كبير للحصول " مجدي كامل " 

نصف ساعة وأخيراً بدأ صوتها يعلو بالبكاء وقام مهندس على هذا الصوت لمدة 

الصوت بتسجيل صوت الطفلة ثم اقتربت منى مجاهد أكثر من حواء بفيلمها عن المرأة 

وقدمت لنا في هذا الفيلم لوحات معبرة عن كفاح " يوم في حياة فرحانة " الريفية واسم 

الصباح الباكر لتؤدي أعمال المرأة الريفية في القرية المصرية منذ استيقاظها في 

أسرتها ثم العمل مع زوجها في الحقل حتى تعود لتؤدي بقية أعمالها في البيت حتى 

المساء ، وكل ذلك بأسلوب واقعي صادق ولم تنسى منى مجاهد المرأة العاملة في 

ومع أنها " مصلحة التليفونات " عن امرأة موظفة في " أمل زينب " المدينة فقدمت فيلم 

 جامعية إال أنها تشارك زوجها في كل أعباء حياتهما بكفاح وصبر بتفاصيل واقعية غير

 .وصادقة عن حياتها العملية والشخصية 

قدمت فيه حواء " المرأة في رسوم الفنانين " وقدمت منى مجاهد أخيراً حواء في فيلم 

 .من وجهة نظر في ذلك الوقت أهم وأعظم الفنانين التشكيليين في مصر 
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خالل لوحاتهم التي رسموها عن المرأة وقد عزفت بهذه اللوحات سيمفونية رائعة من 

وعلى رأسهم زوجها المرحوم الفنان التشكيلي جمال كامل الذي كان يعتبرها موضوعاً 

 لمعظم رسوماته عن المرأة 

 محمد قناوي  

 مخرج بالمركز القومي للسينما     
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أي أن يجد الوسائل التي إن المهمة األولى للسينمائي هي في ر" 

تمكنه من بلوغ مرتبه من البراعة والتقدير في فن اجتذاب 

الجماهير ، لكي يضع الناس ومشاكلهم وأعمالهم وظروفهم وجهاً 

 ...لوجه أمام أنفسهم 

إنها مهمة تقديم نصف الشعب إلى نصفه اآلخر ان مادة الفيلم 

 "التسجيلي هي وقائع وأحداث الحياة 

 

 "بول روثا " 

 المخرج التسجيلي 

 والناقد البريطاني المعروف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "وجهة نظر " 

 خالصة التجربة 



٧١ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 "خالصة التجربة في فيلمي " 

 جمال كامل : أوالً فيلم 

في نعومة بالغة تتحرك كاميرا منى مجاهد على تفاصيل المعرض األول للفنان جمال 

ا لشخصيات متعددة منها ما هو كامل في محاولة للغوص في أعمال لوحاته التي رسمه

معروف وتزامل معه في العمل قبل لوحة إحسان عبد القدوس ، وفتحي غانم ، 

ومصطفى محمود وايضاً الناقد كمال المالخ ، والمطرب الراحل عبد الحليم حافظ 

 .وآخرين 

استطاعت المخرجة أن تقدم لنا في إيقاع متناغم لوحات جمال التي ال تحمل مالمح 

ة المرسومة فقط ولكن تعكس روح الشخصية وطبيعتها من خالل المالمح الشخصي

وتفاصيل البورتريه كان جمال كامل الرسام األول في مؤسسة روزاليوسف ثم رسم 

أيضاً جميع لوحات وصور مجلة صباح الخير ، ورسم أغلفة القصص التي تصدر من 

عمال األدبية المسلسلة التي روزا ، ورسم االسكتشات والنماذج البشرية التي تصاحب األ

 .كانت تنشر في مجلة صباح الخير 

انتقلت الكاميرا أيضاً في سالسة على لوحات جمال وألوانه الدافئة المميزة قدم لنا أيضاً 

نماذج جديدة للمرأة في األحياء الشعبية وهي ترتدي المالءة اللف ، وقدم المرأة في 

ايوه وفي الحي الشعبي ومالبسها المميزة مع أماكن عديدة على البالج وهي ترتدي الم

حركة لنماذج مصرية أصيلة من كل األعمار تبعث الحياة في اللوحات وكأنها تتضمن 

نماذج حيث من الواقع المعايش ويبدو أن حياة المخرجة مع زوجها الفنان جمال قد 

ولوحاته فتجد تغلغلت في أعماقها وارتبطت بها ، وانعكس وجودها أيضاً في حياة الفنان 

أن المالمح لمعظم الوجوه النسائية المرسومة وكأنها مستوحاه من وجه وعيون زوجته 

 .ومالمحها 



٧٢ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

استخدمت المخرجة الموسيقى في هذا الفيلم بنعومة شديدة وهي عبارة عن جمل 

موسيقية آللة تعزف عزفاً منفرداً مصاحب للوحات يدعم اإلحساس باللوحة وال يقلل من 

ذا استغالل زكي للموسيقى في الفيلم التسجيلي الذي يتعامل مع الفن التشكيلي روعتها وه

ألن المطلوب في هذه النوعية من األفالم ال تحمل الموسيقى الطابع الدرامي المؤثر 

ولكن يجب أن تميز بالبساطة والرقة والنعومة حيث تكون األهمية األولى للوحة 

 .وموضوعها وألوانها وتكوينها 

 

 أ.ع.ج

 



٧٣ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 ثانياً فيلم الطبيعة في رسوم حسني البناني 

وكأننا على موعد مع المخرجة منى مجاهد لكي تقدم لنا فيلماً تسجيلياً آخر غاية في 

الرقة والدفئ عن الفنان حسني البناني عاشق الطبيعة والواقع المصري خاصة في ريفنا 

 .الجميل 

 أفالم عن الفنانين لتشكيليين لقد أصبح للمخرجة أسلوبها الخاص المميز في تقديم

 .واتجاهاتهم ولوحاتهم ومدارسهم التي ينتمون إليها 

إن الفنان حسني البناني رغم أنه ينتمي أيضاً للمدرسة التأثيرية التي ورثها من الفنان 

 .الكبير يوسف كامل 

 إن المدرسة التأثيرية التي تعتمد على بقع النور واإلضاءة الساقطة على األشياء قد

اتاحت للفنان حسني البناني أن يقدم الواقع المصري المعايش في األحياء القديمة 

بالقاهرة واألسواق واألماكن التاريخية وحركة الجماهير في عالقاتهم اليومية وهي 

لوحات طبيعية تعكس حسه المرهف واندماج الشكل مع المضمون فالطبيعة  المصرية 

م مما اتاحت الفرصة للبناني ألنه يقدم الريف عادة ما تمتع بشمس ساطعة طول العا

بلونه األخضر ومبانيه البسيطة وحركة الفالحين من نساء ورجال وأطفال في ذهابهم 

 .للحقل ، واألسواق البسيطة على ضفاف النيل 

لكي تصاحب الجزء " النيل نجاشي " وقد اختارت المخرجة أغنية عبد الوهاب الشهيرة 

 استعرضت فيه حياة الفنان في مرسم وسط لوحاته وألوانه وأدواته األول من الفيلم الذي

ثم خروجه بعد ذلك للشارع المصري لكي يرسم  لوحاته الطبيعية من خالل الواقع من 

وجهة نظره التعبيرية والفنية ، وثم استخدمت تقسيمات على الفلوت بمصاحبة العود 

لريف المصري وتفاصيله عندما كانت تستعرض تفاصيل اللوحات المرسومة عن ا

 .الثرية والغنية وواقعه الهادئ البسيط الجميل من وجهة نظر الفنان 



٧٤ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 عن الفن التشكيلي ال نشعر عند مشاهدتها أن هناك منى مجاهدإن األفالم التي قدمتها 

مخرج يستعرض عضالته في اختيار زوايا الكاميرا أو حركتها أو تحريكها باستمرار 

لى وألسفل مثل كل األفالم التي تقدم عن الفن التشكيلي لكنها أفالم لألمام وللخلف وألع

تتيح للمتفرج الفرصة كاملة للتأمل والتعرف على الفنان بكل الذي يقدم الفيلم عنه وتتيح 

الفرصة لمتابعة خطوطه وألوانه وموضوعاته التي يختارها ويرسمها ومدرسته التي 

 المشاهدة بانطباع هام جداً عن الفنان أكثر  ويخرج اإلنسان عقب رحلة–ينتمي إليها 

 عن السر منى مجاهدمن انطباعه عن المزج الذي يقف خلف الكاميرا سألت المخرجة 

في هذا األسلوب الرقيق المميز في كل أفالمها التي قدمتها ع الفنانين التشكيليين فأجابت 

 :قائلة 

ليالً ونهاراً وسط اللوحات أوالً وجودي مع زوجي الفنان جمال كامل جعلتني أعيش 

 .واأللوان والرسومات مما جعلني أعشق منه الرسم بكل أنواعه 

ثانياً في الدراسات الخاصة التي حصلت عليها في معهد السينما كان هناك مستر 

بوهريه وهو خبير أجبني كان يعرض علينا نماذج كثيرة جداً من األفالم الفرنسية 

تشكيليين وكان يحدد لنا مواطن الصواب ومناطق الخطأ في واألجنبية خاصة بالفنانين ال

 .هذه النوعية من األفالم ما زلت أذكر نصائحه وتوجيهاته في هذا المجال 

ال تتصرف كمخرج من نفسك وال تقطع على تفاصيل اللوحة : كان يحذرنا قائالً 

 هة نظر الفنان بطريقتك الخاصة ألن التقطيع على اللوحة الكاملة يفسد جمالها ويشوه وج

ولكن هناك مبدأ في تصوير اللوحات وهو تم بتصوير اللوحة كاملة بكامل أبعادها ثم 

بعد ذلك تكون اللقطات المتوسطة والمقربة على التفاصيل مع مالحظة العودة دائماً 

 .للقطة العامة للوحة لكي يتذكر المشاهد أن هذه التفاصيل من اللوحة األساسية 



٧٥ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

ه أنهم في فرنسا يصورون اللوحات بطريقة معينة تحافظ على قيمتها وذكر مستر بوهري

ومعناها ومضمونها في الفيلم وذلك بوضعها على مائدة مناسبة والتصوير يكون عمودي 

 .عليها من أعلى وهذا ال يحدث في مصر 

حذرنا مستر بوهريه من التصرف في تغيير ألوان اللوحة األصلية وسواء أكان : ثالثاً 

من أي لون أو عن طريق استخدام الظالل أو اإلضاءة أو عن ) كاست ( إضافة ذلك ب

طريق مرشحات أو أي شئ يغير من ألوان اللوحات التي رسمها الفنان ألن ذلك يع 

 .تشويه وخيانة لألمانة في تقديم هذا النوع من األفالم 

م وقال يجب أذكر أن مستر بوهريه حدثنا عن موسيقى هذا النوع من األفال: رابعاً 

االبتعاد عن الموسيقى التي تحمل شحنات درامية أي كان موضوع اللوحات أو طبيعة 

المدرسة التي ينتمي إليها الفنان التشكيلي ولكن يجب أن تكون الموسيقى خفيفة ناعمة 

 .يشعر بها المشاهد في خلفية الكادر 

ية مثالً أو نفخ أو ويفضل أن تكون نغمات بسيطة تعزف على آلة موسيقية واحدة وثر

 .إيقاع بيانو أو غيرها 

حتى تعطي المساحة النفسية والمرئية كاملة ألعمال الفنان وليس للحرف السينمائية التي 

 .تقوم بعمل الفيلم 

وقامت بتطبيقها في أفالمها .. لقد استوعبت المخرجة منى مجاهد هذه الدروس جيداً 

 .فجاءت على مستوى فني راق 

 أ.ع.ح         



٧٦ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 

 

 

 

قبل كل شئ علينا أن نعرف الناس كما هم ، هذه هي " 

رسالة السينما وجدت لتصوير الناس في أفالم ، في كل 

الظروف ،  وفي كل المغامرات ، وبكل الصفات الطيبة 

 .والشريرة 

 .علينا أن نقترب من الناس في موضوعية واحترام 

 .أنا ال اسمح لنفسي أن أصدر حكماً على شخصياتي 

 " أنا أكتفي فقط بإظهار أفعالهم وحركاتهم وتصرفاتهم 

 

 

 المخرج اإليطالي الكبير 

 روبرتو روسيلليني 

 

 

 "السيرة الذاتية " 

 فيلموجرافيا



٧٧ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 السيرة الذاتية 

 منى سعيد مجاهد:  االسم 

  ١٩٣٧ أغسطس ٢: تاريخ الميالد 

 المنصورة: محل الميالد 

ارس الراهبات الفرنسية ثم االنتقال إلى مدرسة البداية كانت في مد: سنوات الدراسة 

 .األمريكان بالمنصورة 

 عندما انتقلت األسرة للقاهرة أكملت دراستها االبتدائية في مدرسة نوتردام ديزابوتر -

 .في شبرا 

 .في مدرسة األورمان الثانوية ) ثقافة وتوجيهي (  قضيت الدراسة الثانوية -

 ودرست العلوم االجتماعية واإلنسانية تخصص ١٩٥٥م التحقت بالجامعة األمريكية عا

 .علوم سياسية 

 في قسم الصحافة بالكلية بجانب الدراسة األساسية ) الكورسات ( حصلت على عدد من 

 وحصلت على درجة البكالوريوس قسم ١٩٦٠تخرجت من الجامعة األمريكية عام 

 .االجتماع تخصص علوم سياسية 

( الذي افتتح في المعهد العالي للسينما لتدريس السينما التحقت بقسم الحرف الخاص 

وكان الدارسين فيه من خريجي الجامعة ولديهم خلفية ثقافية عن ) اإلخراج والسيناريو 

 وكانت مدة الدراسة عامين كان -الفن التشكيلي واألدب والمسرح والسياسة وغيرها

وهما من أساتذة السينما يشرف على القسم األساتذة مسيو بوهاريه ومسيو المبان 

العاملين في معهد اإلديك بباريس وقد استدعاهم الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة في 

ذلك الوقت لالستفادة بهم كخبراء يقومون بالتدريس لطلبة المعهد العالي للسينما 

 .فاقترحوا على الوزارة إنشاء هذه الدراسات الخاصة 



٧٨ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

ع حياة الصيادين " الرزق "  فيلم التخرج باسم  وأخرجت١٩٦٩تخرجت من القسم عام 

 .وكانت األولى على الدفعة 

حصلت على دورة تدريبية في كتابة السيناريو وإعداد البرامج تحت إشراف خبير 

 .أمريكي في التليفزيون 

 :الخبرات والمهن 

 العمل في التليفزيون .. أوالً 

لتحقت للعمل بالجهاز وعملت في مع البدايات األولى إلرسال التليفزيون في مصر ا

 .مهن متعددة 

 .مع المذيعة سماء العاصي " يوم االثنين " إعداد البرامج ومنها برنامج باسم -

 " .ليالي القاهرة "  قدمت برنامج -

 تم اختيارها كمذيعة باإلضافة إلى إعداد البرامج وكلفت بقراءة النصوص المصاحبة -

ها فرقة البولشوي الروسية وتقوم ببطلوتها الراقصة لبرامج الباليه التي كانت تقدم

 " .أوالنوفا " الشهيرة 

 .٤من كل محافظات مصر وكان يقدم فيه استديو " الهواه "  قامت بتقديم برنامج -

 قدمت فقرات في برامج المرأة تحت إشراف ثريا حمدان وإجراء الحوار مع ضيوف -

 ) .لمدة عامين ( البرنامج 

 . ربط لفقرات البرنامج اليومي  عملت كمذيعة-

 بعد إنشاء القنوات في التليفزيون انتقلت للعمل في القناة الثانية كمذيعة ربط للبرنامج -

 .اليومي 

 .لفترة طويلة " مكتبة األسرة "  قدمت برنامج -

عن السيمفونيات العالمية وكان يقوم بإعداده "  قدمت برنامج الموسيقى العالمية -

 .لكبير سليمان جميل الموسيقار ا



٧٩ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

وليلى رستم وعليه " أماني ناشد "  انتقلت للعمل في القناة األولى كمذيعة ربط مع -

 .إحسان 

 العمل في شركة فيلمنتاج: ثانياً 

 وكان ١٩٦٤عملت مع األديب الكبير سعد الدين وهبه في شركة فيلمنتاج عام  -

 .رئيساً للشركة 

وكانت " فيلمنتاج " السينمائية وكان اسمها قامت باإلعداد واإلشراف على المجلة  -

تقدم فقرات إعالنية ودعائية وثقافية خاصة بالمناسبات القومية واألعياد والنشاط 

 الفني مع التركيز على إنتاج الشركة من األفالم الروائية وذلك لمدة عام ونصف 

 . كانت تقوم بكتابة التعليق على فقرات المجلة وتقرأه بصوتها  -

 العمل في الصحافة : ثالثاً

 قامت بالتدريب والعمل في مجلة روزاليوسف ، وكتبت عدداً من التحقيقات - -

 .الصحفية المتنوعة نشرت في مجلة روزاليوسف 

عادت للكتابة الصحفية فكتبت عدداً من المقاالت النقدية عن األفالم الروائية  -

 .والتسجيلية والقصيرة في مجلة حواء لعدة سنوات 

 العمل في مجال السينما : رابعاً 

انتقلت للعمل في المركز القومي لألفالم التسجيلية كمخرجة تسجيلية قدمت  -

فقرات عديدة كمخرجة في مجلة الثقافة والحياة التي كان ينتجها المركز تحت 

إشراف وترجمة الخبيران التشكيليان اللذان كانا يعمالن في المركز وهما مستر 

 .ليخكي ، ومستر كوبيك 

  .١٩٦٦-١٩٦٤استمرت في العمل في المجلة لمدة عامين  -

 عدد على طول تاريخها شاركت فيها كلها تقريباً ١٤قدمت في المجلة حوالي  -

 .بتقديم فقرات متنوعة 



٨٠ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 قامت بإخراج أفالم تسجيلية مستقلة عن فقرات المجلة التي توقفت في هذه الفترة  -

 .لمركز القومي للسينما انتقلت للعمل في إدارة المهرجانات التابع ل -

 .وخرجت إلى المعاش منذ سنوات  -

 .تعمل اآلن نائباً لرئيس اتحاد السينمائيين التسجيليين المصريين  -

 رابعاً قائمة باألفالم التي أخرجتها 

 مجلة فيلمنتاج  -١

هي مجلة سينمائية مهمتها األساسية عمل الدعاية لألفالم التي تنتجها شركة فيلمنتاج 

ى تقديم فقرات سريعة عن األنشطة االجتماعية والثقافية في مصر وكان باإلضافة إل

صاحب فكرتها األديب سع الدين وهبه وقد كلف المخرجة منى مجاهد بإعدادها وتقديم 

 . فقراتها واإلشراف عليها 

 ومن أهم الفقرات التي قدمت 

  معرض الزهور -١

  دقيقة ٢    المدة 

 رفعت راغب    مدير التصوير

 فكري رستم    تاج مون

 مختارات من الموسيقى العربية    موسيقى 

 منى مجاهد   إعداد وإشراف 

تستعرض الفقرة مهرجان الزهور الذي يقام سنوياً تحت إشراف وزارة الزراعة ويكون 

عادة في فصل الربيع ويستعرض األنواع المختلفة من الزهور وقد أقيم المعرض في 

  .١٩٦٦نادي الشرطة بالجزيرة عام 

 

 )قدمت على المسرح القومي ( مشهد من مسرحية الخال فانيا  -٢



٨١ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 أنطون تشيكوف    تأليف 

  ق٢ ٢/١  مدة العرض 

 عماد فريد   تصوير 

 فكري رستم    مونتاج 

 الموسيقى المصاحبة للمسرحية    موسيقى 

 منى مجاهد   إعداد وإشراف 

مجموعة من الممثلين وهم تصور الفقرة الفنان سميحة أيوب بطلة المسرحية مع 

 .يؤدون أدوارهم في أخر مشاهد المسرحية 

 

 بيع الخيول  -٣

 ق٢  مدة العرض 

 حسن عبد الفتاح   تصوير 

 فكري رستم   مونتاج 

 مختارات من الموسيقى العربية    موسيقى 

 منى مجاهد   إعداد وإشراف

لتي وصلت تصور الفقرة مشاهد تجهيز واستعداد نادي الجزيرة لبيع الخيول ا

 .لمرحلة سنية معينة ولم تعد قادرة على التسابق 

 

 لقطات من مسرحية دائرة الطباشير القوقازية  -٤

 سميحة أيوب   بطولة 

 ق٢ مدة العرض 

 رفعت راغب  مدير التصوير 



٨٢ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 فكري رستم   مونتاج 

 الموسيقى المصاحبة للمسرحية   موسيقى 

 منى مجاهد إعداد وإشراف 
 

  السنة الميالدية االحتفال بعيد رأس -٥

 ق٢: المدة 

 عما فريد : مدير التصوير 

 فكري رستم : مونتاج 

 اللحن المميز ألعياد الميالد : موسيقى 

تستعرض الفقرة الطقوس واالحتفاالت والهدايا واللعب المميز التي تباع في هذه المناسبة 

 .في المحالت الكبرى 

 

 هرام لقطات من أحد األفالم المصورة في استديو األ -٦

 ق٢: مدة الفقرة 

 رفعت راغب : مدير التصوير 

 فكري رستم : مونتاج 

 منى مجاهد : إعداد وإشراف 

تصور الفقرة كيفية تقديم وتصوير أحد مشاهد األفالم التي تقوم ببطولتها الفنانة نيللي 

 .من إنتاج شركة فيلمنتاج والفقرة بمثابة دعاية لهذا الفيلم قبل االنتهاء من تنفيذه 

 قدمت المجلة عدداً كبيراً من الفقرات الخاصة بالنشاط الثقافي والمناسبات -أ: ملحوظة 

 .القومية في مصر في هذه الفقرة 



٨٣ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

اإلعداد واإلشراف :  كان المسمى الخاص بمنى مجاهد الذي يكتب على الشريط هو -ب

ا زالت في وقراءة التعليق ولم تكتب كلمة إخراج بعد على هذه الفقرات ألنها كانت م

 وكان كل من يعمل في المجلة من الهواة المبتدئين خرجي معهد –مرحلة التكوين 

 .السينما 

      

 الرزق :  الفيلم القصير 

 منى مجاهد :  سيناريو وإخراج –روائي قصير : النوع 

 ) مشروع تخرج من الدراسات الخاصة للسينما ( 

 ق١٠ المدة 

 ) لفرقة القومية للفنون الشعبية راقصات من ا( محمد خليل : بطولة 

 عبد اللطيف فهمي : تصوير 

 بوهاريه : مونتاج 

  المعهد العالي للسينما –القسم الخاص : إنتاج 

  ١٩٦٩: تاريخ اإلنتاج 

يستعرض الفيلم قصة حب بين صياد وإحدى بنات الصيادين في أبو قير في إطار 

 .لى شاطئ البحر واقعي يبرز أهمية العمل وقيمته في هذه البيئة ع

 

 

 
 
 
 
 



٨٤ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 مجلة الثقافة والحياة : ثانياً 

 قائمة األفالم 

 رسوم األطفال :  اسم الفيلم -١

 منى مجاهد :  سيناريو وإخراج –تسجيلي 

 محمد قاسم : تصوير 

 حسن محمد حلمي : مونتاج 

 .المركز القومي لألفالم التسجيلية : إنتاج 

  ١٩٦٧ التاريخ – ق ٢,٥: مدة العرض 

ستعرض الفيلم األطفال وهم يرسمون لوحاته التي تعكس القلق واالضطراب واالنفعال ي

 .بأحداث الحرب داخل نفوسهم البريئة 

 

 عيد الفالحين : اسم الفيلم -٢

 تسجيلي : النوع 

 منى مجاهد: سيناريو وإخراج 

 محمد قاسم : تصوير 

 حسن محمد حلمي : مونتاج 

 التسجيلية المركز القومي لألفالم : إنتاج 

 ق٣: مدة العرض 

  ١٩٦٧: التاريخ 

يصور األفالم االحتفال الذي نظمته الثقافة الجماهيرية بمناسبة عيد الفالحين في قرية 

سندبيس ويقدم الكلمة التي ألقاها الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة والدكتور عب 



٨٥ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

شعبية المختلفة وخاصة الرازق حسن وسفير فيتنام ، ثم يقدم الفيلم إسهامات الفرق ال

 .الطفل المعجزة الذي يعزف على الناس 

 

 توت عنخ آمون يعود من باريس  •

 تسجيلي : النوع 

 منى مجاهد: سيناريو وإخراج 

 محمد قاسم: تصوير 

 حسن محمد حلمي : مونتاج 

 .المركز القومي لألفالم التسجيلية : إنتاج 

 ق٢: مدة العرض 

  ١٩٦٧: التاريخ 

م مظاهر الفرحة والنجاح التي حظي بها عرض آثار توت عنخ آمون في يستعرض الفيل

باريس ، وعودة آثاره سالمة إلى مقرها بالمتحف المصري بالقاهرة مع استعراض 

 .األساليب والوسائل التي اتخذت لضمان وحفظ هذا التراث الخالد 

 



٨٦ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 الفن في المعركة  •

 تسجيلي : النوع 

 منى مجاهد: سيناريو وإخراج 

 عماد فريد ومحمد قاسم: وير تص

 فكري رستم: مونتاج 

 المركز القومي لألفالم التسجيلية : إنتاج 

 ق ٥: مدة العرض 

  ١٩٦٧: التاريخ 

يستعرض مساهمة األجهزة المختلفة بوسائلها في المعركة ، مثل الفن التشكيلي 

 قدمه ولوحاته الملصقة على الجدران رفع الروح المعنوية للشعب ، والعرض الذي

وهو سخرية من الحرية التي تزعم أمريكا الدفاع ) دقي يا مزيكة ( مسرح العرائس 

 .عنها 

 

 الرقص والغناء في باكستان •

 تسجيلي : النوع 

 منى مجاهد : سيناريو وإخراج 

 رفعت راغب : تصوير 

 حسن محمد حلمي : مونتاج 

 المركز القومي لألفالم التسجيلية : إنتاج 

 ق ٢: مدة العرض 

  ١٩٦٧: التاريخ 



٨٧ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

أهم العروض والرقصات الشعبية التي قدمتها الفرقة الباكستانية للرقص والغناء الشعبي 

 .أثناء زيارتها لمصر 

 

 ليالي رمضان الثقافية  •

 تسجيلي : النوع 

  محمد قناوي – أحمد راشد –منى مجاهد : سيناريو وإخراج 

  محمد قاسم –عماد فريد : تصوير 

 مد حلمي حسن مح: مونتاج 

 المركز القومي لألفالم التسجيلية : إنتاج 

 ق٦: مدة العرض 

  ١٩٦٨" التاريخ 

يستعرض الفيلم النشاط الثقافي خالل شهر رمضان وبخاصة سرادق الثقافة الجماهيرية 

في حي الحسين ونماذج الفن الشعبي الذي يقدم في السرادق وأيضاً حفل أوركسترا 

لنشاط المسرحي في اإلسكندرية والمجلة وتجربة مؤسسة القاهرة ، وفرقة الباليه وا

 .المسرح إلنشاء مسرح جديد في فناء وكالة الغوري 

 

 عيد الطفولة  •

 تسجيلي : النوع 

 منى مجاهد: سيناريو وإخراج 

 رفعت راغب : تصوير 

 حسن محمد حلمي : مونتاج 

 المركز القومي لألفالم التسجيلية : إنتاج 



٨٨ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 ق٣: مدة العرض 

  ١٩٦٨:  ريخ التا

يستعرض الفيلم معرض البينالي السابع الذي تم  باالسكندرية اشتركت فيه دول البحر 

 .المتوسط 

 

 أخبار سريعة  •

 تسجيلي : النوع 

 منى مجاهد: سيناريو وإخراج 

 محمد قاسم : تصوير 

 حسن محمد حلمي : مونتاج 

 المركز القومي لألفالم التسجيلية : إنتاج 

  ق ١,٥:  مدة العرض 

  ١٩٦٨: التاريخ 

 واشترك ١٩٦٨ مارس ٢١ إلى ١٦عن مؤتمر األدباء السادس الذي عقد في الفترة من 

 .فيه كبار الكتاب العرب وقدمت فيه أبحاث عديدة ومن أهمها دور األدب في المعركة 

كذلك قدمت أم كلثوم وهي تتسلم وسام نجمة االمتياز في سفارة باكستان لغنائها  -

 .للشاعر الباكستاني العظيم محمد إقبال )  الروح حديث( قصيدة 

 

 جاء الربيع  •

 تسجيلي : النوع 

 منى مجاهد: سيناريو وإخراج 

 محمد قاسم: تصوير 



٨٩ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 حسن محمد حلمي : مونتاج 

 المركز القومي لألفالم التسجيلية : إنتاج 

  ق ١,٥: مدة العرض 

  ١٩٦٨: التاريخ 

 .فصل الربيع من خالل الزهور الجميلة جماليات األلوان التي تنتج من مظاهر 

 

 دقائق قبل رفع الستار  •

 تسجيلي : النوع 

 منى مجاهد : سيناريو وإخراج 

 عماد فريد: تصوير 

 حسن محمد حلمي : مونتاج 

 المركز القومي لألفالم التسجيلية : إنتاج 

 ق ٢,٥: مدة العرض 

  ١٩٦٨: التاريخ 

لمسرح أثناء استعدادها قبل ظهورها أمام لقطات للممثلة سناء جميل في غرفتها با

 ).زهرة الصبار ( الجماهير ولحظات التوتر التي تصاحبها ثم تقديم جزءاً من مسرحية 

 

 فن قديم يتجدد  •

 تسجيلي : النوع 

 منى مجاهد: سيناريو وإخراج 

 عماد فريد: تصوير 

 حسن محمد حلمي : مونتاج 



٩٠ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

  المركز القومي لألفالم التسجيلية: إنتاج 

  ق ٢,٥: مدة العرض 

  ١٩٦٨: التاريخ 

عن الحرف اليدوية التي اشتهرت بها مصر منذ القدم مثل الحفر على النحاس وخرط 

 وحرص وزارة الثقافة على –األخشاب ، والتكفيت بالصدف ، وصناعة الخيام 

المحافظة على هذه الفنون من االنقراض فقامت بإحيائها عن طريق الحرف القديمة 

 . من الجيل الجديد للشباب

 

 الراحة والعمل  •

 تسجيلي : النوع 

 منى مجاهد : سيناريو وإخراج 

 محمد قاسم: تصوير 

 حسن محمد حلمي : مونتاج 

 المركز القومي لألفالم التسجيلية : إنتاج 

  ق ٣: مدة العرض 

  ١٩٦٨: التاريخ 

ادين يعملون عن مظاهر الراحة والعمل في الصيف من خالل ارتباطها بالبحر فالصي

ويكدون ويجتهدون ويعملون في نشاط ، وفي نفس الوقت يقضي الناس وقتهم في 

 .االستحمام واللعب واللهو واالسترخاء على شاطئ البحر 

 

 حياة غنية  •

 تسجيلي : النوع 



٩١ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 منى مجاهد : سيناريو وإخراج 

 محمد قاسم: تصوير 

 حسن محمد حلمي : مونتاج 

 الم التسجيلية المركز القومي لألف: إنتاج 

  ق ٣: مدة العرض 

  ١٩٦٨: التاريخ 

عن مراحل حياة الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي ولقطات من كفاحه ضد االحتالل 

 .اإلنجليزي وكل ذلك مقدم بالصور الفوتوغرافية 

 

 يوم في حياة فرحانة  •

 تسجيلي : النوع 

 منى مجاهد : سيناريو وإخراج 

 محمد قاسم: تصوير 

 حسن محمد حلمي : نتاج مو

 المركز القومي لألفالم التسجيلية : إنتاج 

  ق ٣: مدة العرض 

  ١٩٦٨: التاريخ 

يستعرض الفيلم يوم في حياة فرحانة المرأة الريفية البسيطة وعملها الشاق منذ استيقاظها 

في الصباح وحتى المساء وهي في عمل دائب من أجل أسرتها ومساعدة زوجها في 

 .لك في إطار من الصدق والواقعية الحقل وذ

 
 



٩٢ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 أفالم تسجيلية طويلة 

 المرأة في رسوم الفنانين  •

 تسجيلي : النوع 

 منى مجاهد : سيناريو وإخراج 

 مصطفى محمود. د: المادة العلمية 

 محمد قاسم: تصوير 

 جميل عزيز: مونتاج 

 المركز القومي لألفالم التسجيلية : إنتاج 

  ق ٢٦: مدة العرض 

  ١٩٧٠: ريخ التا

يستعرض الفيلم صور المرأة في أعمال ستة من الفنانين التشكيليين ووجهة نظرهم في 

 جورج – جمال كامل – حسين بيكار – سيف وانلي –محمود سعيد : تقديمها وهم 

 . يوسف فرنسيس –البهجوري 



٩٣ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 أمل زينب  •

 تسجيلي : النوع 

 منى مجاهد : سيناريو وإخراج 

 لسميعمحمو عبد ا: تصوير 

 كمال أبو العال : مونتاج 

 المركز القومي لألفالم التسجيلية : إنتاج 

  ق ١٧: مدة العرض 

  ١٩٧٤: التاريخ 

زينب نموذج للمرأة المصرية العاملة بوجه عام وهي تعمل موظفة في مصلحة 

التليفونات وهي لم تتمكن من الوصول للتعليم الجامعي ولكنها مع ذلك ايجابية تشارك 

 أعباء الحياة بالعمل وفي نفس الوقت فهي زوجة تؤدي واجباتها على الوجه زوجها

 .األكمل في بيتها ومع أوالدها 

 

 ) إمرأة عجوز من بور سعيد ( ذكريات مدينة  •

 تسجيلي : النوع 

 صالح حافظ:  قراءة تعليق –منى مجاهد : سيناريو وإخراج 

 محمود عبد السميع: تصوير 

  حسن محمد حلمي: مونتاج 

 المركز القومي لألفالم التسجيلية : إنتاج 

  ق ١٠: مدة العرض 

  ١٩٧٦: التاريخ 



٩٤ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

- ١٩٦٧ -١٩٥٦تمجيد لمدينة بورسعيد التي صمدت أمام العدوان في أكثر من حرب 

 وتصوير لعودة الحياة الطبيعية واالجتماعية للمدينة الباسلة وذلك من خالل سيدة ١٩٧٣

 .عجوز شهدت كل هذه األحداث 

 

 الريف في رسوم الفنان حسني البناني  •

 تسجيلي : النوع 

 منى مجاهد : سيناريو وإخراج 

 سعيد شيمي: تصوير 

 جميل عزيز : مونتاج 

 المركز القومي لألفالم التسجيلية : إنتاج 

  ق ٢٠: مدة العرض 

  ١٩٧٧: التاريخ 

ن الواقع يستعرض الفيلم حياة الفنان حسني البناني الرسام الذي يستعرض رسوم م

والطبيعة متبعاً المدرسة التأثيرية في الفن ويقدم الفيلم لقطات من حياته مع أحفاده في 

المنزل وحديثه عن انتماءاته الفنية واألساتذة الذين تأثر بهم ثم تتبعه الكاميرا في جولة 

 .بالريف المصري وهو يستوحي موضوعاته ولوحاته من الواقع والحياة الريفية البسيطة

 

 لمعرض األول للفنان جمال كامل ا •

 تسجيلي : النوع 

 منى مجاهد : سيناريو وإخراج 

 حسن التلمساني: تصوير 

 حسين عفيفي : مونتاج 



٩٥ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 المركز القومي لألفالم التسجيلية : إنتاج 

  ق ٢٠: مدة العرض 

  ١٩٧٨: التاريخ 

ي مصر والذي يصور الفيلم المعرض األول للفنان جمال كامل فنان البورتريه األول ف

يعمل في مؤسسة روزاليوسف ويستعرض الفيلم الفنان في معرضه األول وسط لوحاته 

الكثيرة لنماذج من الواقع المصري المعايش للتجمعات الشعبية ، ونماذج للمرأة 

المصرية في مواقع عديدة ، ثم البورتريهات التي رسمها للزمالء في روزاليوسف مثل 

 محمود ، ومحمود أبو العينين وينتقل الفيلم للمرسم إحسان عبد القدوس ومصطفى

الخاص بالفنان لمتابعته وهو يرسم لوحاته ويصاحب الفيلم تعليق نقدي عن رسوم الفنان 

من األستاذ صالح حافظ والكاتب مصطفى محمود ، واألديب الكبير إحسان عبد القدوس 

 . كيفية عمله ، وأيضاً تعليق من زوجة الفنان ومخرجة الفيلم بصوتها عن

 

 مهرجان الرقص الشعبي في اإلسماعيلية  •

 تسجيلي :    النوع 

 منى مجاهد : سيناريو وإخراج 

 عماد فريد: تصوير 

 المركز القومي لألفالم التسجيلية : إنتاج 

  ق ٢٥: مدة العرض 

  ١٩٧٨: التاريخ 

دولي المقام يستعرض الفيلم الفرق العالمية للرقص الشعبي المشتركة في المهرجان ال

باإلسماعيلية وكل فرقة وهي تؤدي جزء من رقصاتها الشعبية ويستعرض الفيلم أيضاً 

بعض اللحظات الخاصة إلعفاء الفرق وهم يستعدون للعمل بارتداء المالبس الخاصة 



٩٦ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

ثم الخروج ألداء رقصاتهم في بالرقصة ، ووضع المكياج ، وارتداء اإلكسسوارات  

قام في الحدائق وسط مظاهر الفرحة وإطالق األلعاب النارية الشوارع وعلى المسرح الم

 .ابتهاجاً بالمهرجان 

 

 صورة : فيلم 

 تسجيلي : النوع 

 منى مجاهد : سيناريو وإخراج 

 يالشحر: تصوير وتحريك 

 المركز القومي لألفالم التسجيلية : إنتاج 

  ق١٠: مدة الفيلم 

لصور الفوتوغرافية ألنشـطة متعـددة      الفيلم عبارة عن استعراض مجموعة كبيرة من ا       

للعامل والفالح والمرأة المصرية ، والعلماء وغيرهم من كل الفئات وتقديم السيدة األولى             

سوزان مبارك زوجة رئيس الجمهورية وهى تشرف وتتابع وتشارك في هذه األنشـطة             

 من خالل لقطات وصور لها أيضاً في مراحل عمريه مختلفة منذ أن كانت طالبـة فـي                

 .الجامعة األمريكية 

ل عبـد الحلـيم حـافظ وأسـمه        ويصاحب الفيلم شريط صوتي ألغنية المطرب الراح      



٩٧ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

  

 

 

 

 

 

 

 

 وم الذكرياتبلأمن 

 وثائق وشهادات تكريم

 

 
 



٩٨ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 ١٩٣٨ها تمنى مع والدها ووالد



٩٩ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 ١٩٤٢منى مجاهد فى رحلة حب 

 

 



١٠٠ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 ١٩٤٢منى مجاهد فى رحلة حب 

 



١٠١ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 فى B.Aالتخرج فى الجامعة وتسلم شهادة ال منى مع والدها ووالدتها بعد 

 العلوم اإلجتماعية تخصيص علوم سياسة 

 

 

 



١٠٢ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 ١٩٦٣منى بعد حفل زواجها من الفنان جمال كامل 

 
 منى تقبل والدتها فى منزلها

 

 



١٠٣ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 
منى مجاهد وزجها العميد صالح الدين ناصف فى عيد ميال نجلها أشرف صالح 

 ١٩٧٢الين ناصف 



١٠٤ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 

 جها جمال كامل مع سعيد مجاهد والدهامنى مجاهد وز

 

 
 منى مجاهد صورة نشرت فى مجلة الموعد أثناء عمل حديث معها



١٠٥ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 منى مع ابنها أشرف صالح الدين وابنتها هالة جمال كامل



١٠٦ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 منى مع والدها وأوالدها أشرف وهالة

 

منى مع والدها أثناء قراءة سيناريو الفيلم المصرى التركى الذى كان ينوى 

 ١٩٧١لدها انتاجه باإلشتراك مع منتج تركى حوالى عام وا



١٠٧ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 منى فى مكتب والدها أثناء قراءة سيناريو الفيلم المصرى التركى



١٠٨ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 ١٩٨٠منى مع ابنتها هالة جمال كامل 

 

 

 

 

 



١٠٩ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 

 
منى فى أحد المحالت السياحية التى كان والدها يمتلكها على نيل الزمالك حوالى 

 ١٩٨٦عام 

 
 ١٩٧١ى بيروت منى فى رحلة إل

 



١١٠ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
منى فى مناسبة الخطوبة بين نجلها الدكتور أشرف واألنسة هنجامة بنانى وتقليد 

 متبع فى الخطوبة عند اإليرانيين فى مدينة هيوستن والية تكاس

 
 حدى المناسبات كامل فى إمنى وجمال

 



١١١ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
على المليجى وهنجامة .أشرف وأزهالة د.منى فى إحدى أوالدها وأحفادها د

 وهابعبدال

 
 ١٩٩٧أشرف وحفيدها شريف أمام البيت األبيض فى واشنطن .منى مع ابنها د



١١٢ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 منى فى إحدى حدائق أمريكا و أحفادها أشرف شريف ونور سعيد

 
 منى مع زوجة ابنها هنجامة اشرف ناصف فى احدى المطاعم فى مدينة هيوستن

 

 



١١٣ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 
 لرسام جمال كامل زوج منى وهو يرسم أحدى اللوحات

 

 الثقافة منصور حسن يفتتح معرض الفنان جمال كامل ويظهر فى الصورة وزير

وكيل اول وزارة الثقافة عصام الحينى ومنى مجاهد زوجة الفنان جمال كامل 

 ١٩٧٦حوالى عام 



١١٤ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
جمال كامل فى معرضة األول ويظهر فى الصورة الفنانة نادية لطفى والصحفى 

 عدلي فهيم ومنى مجاهد

 
عدلى فهيم الصحفى ,كامل األول فى مصر منى جمال كامل معرض الفنان جمال 

 ١٩٧٦بروزاليوسف والفنانة نادية لطفى حوالى عام 



١١٥ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
وزير الثقافة واالعالم ورئيس الوزراء السابق الدكتور محمج عبدالقادر حاتم فى 

 ١٩٧٦معرض الفنان جمال كامل حوالى عام 

 

 سعيد مجاهد والدها الفنان منى فى المحل السياحى رمسيس وعلى المائدة السيد

 حر الكبير فريد شوقى ومعه السيدة



١١٦ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 
 ١٩٧١منى فى زيارة ألستديو سينمائى فى بيروت أثناء رحلة إلى بيروت 

 
 منى وأمال بيومى الناقدة وفريال عباس مخرجة الرسوم المتحركة

 



١١٧ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 السيدة األولى سوزان مبارك فى الفيلم التسجيلي صورة

 
 لتسجيلي يوم فى حياة فرحانةلقطة من الفيلم ا



١١٨ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 من فيلم الفنان جمال حمدان الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس

 
 فيلم الطبيعة فى رسوم حسنى البنانى

 



١١٩ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 –جمال كامل "صيد الصقور من لوحات الفنان جمال كامل فى فيلم 

 "منى مجاهد"اخراج 

 
 جمال كامل فيلم هالة ابنة الفنان جمال كامل من



١٢٠ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 فنان جمال كامل من لوحاتهفيلم لل

 
السيدة الفاضلة سوزان مبارك ومعها منى أثناء األحتفال بزراعة األشجار فى 

 مصر الجديدة



١٢١ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 

 



١٢٢ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 
لوحة رسمها الفنان جمال كامل وكانت توزع على هيئة كارت بمناسبة نصر 

 من مؤسسة روز اليوسف١٩٧٣

 

 

 



١٢٣ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 "أمل زينب"شهادة تقدير للمشاركة فى مهرجان لينبرج عن قيلم 

 

 من العميد فى يوم التخرج فى الجامعة B.Aمنى مجاهد تتسلم شهادة ال 

 ١٩٦٠األمريكية وتسلم على عميد الجامعة األمريكية بالقاهرة 



١٢٤ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 شهادة التخرج من الجامعة األمريكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١٢٥ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 تعريف بمؤلف الكتاب

 حمدي عبد المقصود العباسي: االسم 

 األول علـى    – قسم السيناريو    – ١٩٦٦عهد العالي للسينما     الم سبكالوريو: المؤهالت  

قسـم  - ليسـانس آداب   – أكاديمية الفنون    - دبلوم الدراسات العليا في السيناريو     –الدفعة  

 . جامعة عين شمس –االجتماع كلية اآلداب 

 مخرج  – اتحاد اإلذاعة والتليفزيون     – قطاع اإلنتاج    –مدير عام تخطيط الفيديو     : المهن  

مركـز تطـوير األداء     - أستاذ السيناريو واإلخراج وإعداد البـرامج      – سيناريو   وكاتب

 . معهد اإلذاعة والتليفزيون –والتنمية 

 :التدريس 

وأحد المشرفين على مشروعات    )  عاماً ٢٢( المعهد العالي للسينما     – أستاذ السيناريو    -

 . قسم السيناريو –التخرج لطلبة البكالوريوس 

 :ناريو في الجهات التالية  قام بتدريس السي-

 ) إعداد الرواد(الثقافة الجماهيرية - قصر السينما-

  وزارة الثقافة – إدارة التدريب – الرقابة على المصنفات الفنية -

 ) قسم الفيديو( هيئة الرقابة اإلدارية -

- دورات تدريبية نظمتها مؤسسة فريدرش ناومان األلمانيـة للتـدريب التليفزيـوني            -

 ع .م.القنوات اإلقليمية ج-ون الخرطوم بالسودانتليفزي

 ع.م. السيناريو وإعداد البرامج في معهد اإلذاعة والتليفزيون ج-

اتحـاد  -دمشـق - جامعة الدول العربية   –المركز العربي للتدريب اإلذاعي والتليفزيون      

 . تونس –اإلذاعة العربية 

 :كتابة المقاالت وتأليف الكتب 



١٢٦ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

ت والدراسات السينمائية في مجلة السينما والمسرح والنشـرات          كتب عدد من المقاال    -

 .التي تصدرها وزارة الثقافة 

 قصر السينما–صالح التهامي األب الروحي للسينما التسجيلية :  ألف كتاب -

 " صندوق التنمية الثقافية "عاشق الفيلم التسجيلي :  ألف كتاب -

  مركز تطوير األداء والتنمية – فن إعداد البرامج التليفزيونية:  ألف كتاب -

 :عضوية لجان ومهرجانات 

 صندوق التنمية - عضو لجنة المسابقة القومية لسيناريو األفالم الروائية-

  ١٩٩٥ عضو لجنة تحكيم المهرجان القومي لألفالم التسجيلية وزارة الثقافة -

  ١٩٩٦ القاهرة – عضو لجنة تحكيم مهرجان التليفزيون الدولي -

 – ١٩٩٦و لجنة تحكيم إتحاد السينمائيين المصريين مهرجان اإلسماعيلية الدولي           عض -

٢٠٠٥ – ٢٠٠٤  

  ٢٠٠٥إتحاد السينمائيين التسجيليين إبريل - رئيس لجة تحكيم مهرجان أفالم الهواة-

  إتحاد اإلذاعة والتليفزيون – عضو اللجنة العليا ألفالم الحضارة العربية -

 :ال درامية كتابة السيناريو ألعم

 ) مصر والدول العربية( مسلسالت درامية ٦ كتب السيناريو لعدد -

  أفالم تليفزيونية سينمائية ٧ كتب السيناريو لعدد -

  سهرة تليفزيونية ١٤ كتابة السيناريو لعدد -

- حلقة درامية لحلقات تعليم اللغة العربية لغير النـاطقين بهـا           ٧٦كتابة السيناريو لعدد    

 .د اإلذاعات واإلسالمية إنتاج إتحا

 ) أوالً في مصر(إعداد البرامج 

تليفزيـون  -٣٠عن األفالم الوثائقية لمدة عام ونصف ق      " سينما الحياة " إعداد برنامج    -

 ع .م.ج



١٢٧ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 ع.م. إعداد برنامج أدب وأدباء تليفزيون ج-

 :ثانياً في الدول العربية 

 ) الكويت(البرامجي المشترك  كتابة السيناريو وإعداد البرامج في مؤسسة اإلنتاج -

  حلقة برنامج سالمتك ١٥عدد 

  حلقة برنامج ال للمخدرات ١٥عدد 

  حلقة برنامج المدن العربية ٦عدد 

  حلقة برنامج الكشاف ٦عدد 

 :كتابة السيناريو والتعليق لألفالم الوثائقية 

ـ       ٦٥ كتابة السيناريو والتعليق لحوالي      -١ وائز محليـة    فيلماً تسجيلياً معظمها علـى ج

 .ودولية 

 فيلماً تسجيلياً من إنتاج تليفزيون المملكة العربية        ٢٢ كتابة السيناريو والتعليق لعدد      -٢

 .السعودية 

إنتاج وزارة اإلعالن السـعودية     " رحلة العمر " كتابة السيناريو التعليق للفيلم العالمي       -٣

 .عن رحلة الحج 

 :اإلخراج 

اإلنسـان  "ت على جوائز عديدة من أهمهـا فـيلم           أفالم تسجيلية حصل   ٨ أخرج عدد    -

 –وحصل على جائزة لجنة التحكيم الذهبية       ) كل جزء نصف ساعة   -ثالثة أجزاء -والنهر

  .١٩٩٧مهرجان التليفزيون الدولي 

 

 : الرسوم المتحركة -

فتح " أفالم رسوم متحركة حصل آخر فيلم منها واسمه          ٦كتابة السيناريو والتعليق لعدد     

  .١٩٩٩ القاهرة – الجائزة الذهبية في المهرجان الدولي لسينما األطفال على) عينك


