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لعل هذا الكتاب عن الفنان والنجم الكبير محمود ياسين هو أكثـر الكتـب التـى                 

استمتعت بها أثناء كتابتها، أوال ألن محمود ياسين هو ركن أساسى من أركان ذاكرتـى               
 الذاكرة الجماعية لمحبى السينما المصرية، وثانيا ألننـى         السينمائية الشخصية، وأيضا  

اكتشفت أن ما ال أعرفه عن محمود ياسين كثير جدا بالقياس إلى ما أعرفه، فأنا أعرف                
أنه صاحب أكبر عدد من األفالم المصرية فى مرحلة مهمة عشتها أنـا وجيلـى أيـام                 

كان نجـم السـينما المصـرى       الجامعة وبدايات الحياة العملية بعد التخرج، وهو أيضا         
والعربى لزمن طويل من حياة السينما المصرية،األولى فى شعبيتها عربيـا، باإلضـافة             
لكونه نجم نوع من األدوار الرومانسية يختلف فيها عن رومانسية أدوار النجوم األسبق             
منه، مثل عماد حمدى ويحى شاهين ومحسن سرحان وكمال الشناوى وشكرى سرحان            

ة وأحمد مظهر وحتى عمر الشريف أى سينما األربعينـات والخمسـينات            ورشدى أباظ 
والستينات، التى دارت فى أجـواء البيوتـات والقصـور وحيـاة الطبقـة المتوسـطة                
البرجوازية المصرية والتى كانت تقتضى ملبس وأناقة معينة، وغلبت على موضوعاتها           

 فى مصر لونت بعد أى      قصص الحب العذرى وحيث جاءت كلها فى زمن لم تكن السينما          
جاءت باألبيض واألسود، بينما جاء محمود ياسين فى زمن السينما بعدما لونت فكأنـه              
عالمة فارقة بين عصر سينمائى وعصر آخر، وليس هذا فحسب فقـد جـاء بمالمـح                
نجومية أقرب إلى اإلنسان العادى من اإلنسان السوبر، ورومانسيته تالئم زمن مختلـف       

الهانم، وحيث انطلقت موضوعات هذه السينما فى اتجاهات متنوعـة          عن عالم والبيه و   
تميل فى أغلبها إلى طرح الحياة اليومية للشعب المصـرى مـع متغيـرات السياسـة                
واالقتصاد التى جاءت بها ثورة يوليو، فقد بدأ نجم محمود ياسين يبـزغ مـع نهايـة                 

 ١٩٦١ليو االشتراكية عام الستينات ومطلع السبعينات، حيث يفصل بينه وبين قوانين يو
بضعة سنوات، والتأميم وتجربة القطاع العام ومن بينها السينما نفسها، التى أصـبحت             
تخضع لملكية الدولة، فى شكل مؤسسة تنتج األفالم، حتى أن أول ظهور له كـان فـى                 

كممثـل  ) ١٩٦٩( ، و شىء مـن الخـوف         )١٩٦٨ ( ٦٨أفالم القطاع العام القضية     
تج هذا القطاع قبل صعود نجمنا عدد من األفالم التـى أصـبحت مـن               ثانوى، وحيث أن  

كالسيكيات السينما اليوم،  لقد تغيرت خريطة الحياة أيضا فى ذلك الزمن، فقـد دخـل                 
 وبعد قليل بدأ ينتج سهرات تلفزيونية اجتماعية وسياسـية          ١٩٦٠التلفزيون مصر عام    

ضوعاتها، وانعكـس ذلـك علـى       تكرس لقيم الثورة وتنحاز للفقراء والمعدمين فى مو       
السينما بشكل أو بآخر، بحيث أصبح الظرف االجتماعى مع هذه المتغيرات جـزء مـن               
توجهات السينما المصرية وعلى سبيل المثال فقضية خروج المرأة للعمـل وحقوقهـا             

الزوجـة  ( ،  )مراتى مدير عـام     ( الضائعة أصبحت ضمن منظومة األفالم الروائية مثل        
 حياة الطبقة المتوسطة وظروف الموظف ومعاناتـه سـواء دخلـه أو             ، ثم أيضا  ) ١٣
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( ، كشف وتعرية ما قبل الثورة والظلم االجتمـاعى          )أم العروسة   ( اإلنجاب بال حساب    
 التى جاءت   ١٩٦٧، ووصوال إلى نكسة يونيو      )األرض  ( ،  )يوميات نائب فى األرياف     

لمضادة للثورة مثل معايير العدالـة      لتلقب كل موازين الثقة فى الثورة، وظهور السينما ا        
، )ثرثرة فوق النيـل     ( االجتماعية فى ظل القوانين االشتراكية وأزمة المثقف المصرى         

 ). ميرامار ( والصراع الطبقى تحت السطح وانتهازيى ما بعد الثورة 
إذن بدأ محمود ياسين يشق طريقه فى السينما المصرية فى ظل كل هذه التلقبـات مـع             

ستينات، وحيث وقع اختيار هذه السينما عليه ليجسد طوال عقدين بعـدها كـل              نهاية ال 
، من الناصرية إلى الساداتية،     ١٩٧٣ إلى االنتصار فى     ١٩٦٧التقلبات من االنكسار فى     

من االشتراكية إلى االنفتاح واالقتصاد الحر، والتغير الهائل الذى أصاب ديناميات الواقع            
كبيرة ومدهشة، والمدهش أكثر أن محمود يا سين يكـاد          والذى واكبته السينما بدرجة     

يكون النجم الوحيد فى السينما المصرية الذى ينفرد من خالل الكم الهائل مـن األفـالم                
، الذى يمكن اعتباره وبمفرده مرصدا للواقع السياسى        ١٩٧١التى قام ببطولتها من عام      

يقى المعاش من خالله، فحينما واالجتماعى واالقتصادى، أى يمكنك أن تؤرخ للواقع الحق
اطلعت على األفالم التى قام ببطولتها طوال عقد السبعينات والثمانينات اكتشفت، أنه قام             
بكل ما يمكن تخليه من أدوار، فهو المقاتل إبان الهزيمة، والمقاتل أيضا عند االنتصار،              

قاوم للفساد، هو   هو االنتهازى والمرتشى الذى أفرزته الثورة وهو الملتزم الشريف الم         
الفقير المعدم، والثرى، هو الضحية وهو الجالد، هو المتهم وهو المحامى الذى يـدافع              
عنه، هو الزبال الرث المالبس وهو رجل المخابرات الداهيـة األنيـق، هـو المحـب                
الرومانسى وهو المتعجرف القاسى المتحجر القلب، وعلينا مراجعـة أكثـر مـن مئـة               

 .طولتها، لنتصور حجم التنوعوأربعون فيلما قام بب
وعلى مستوى صناعة السينما كم الذين تعامل معهم من مؤلفين وكتاب سيناريو وكـم              
األعمال التى أخذت عن قصص وروايات أشهر وأهم أدباء مصر، كم المخرجين من جيل 
الوسط حتى وجيل السبعينات والثمانينات والتسعينات، كم النجمـات الالتـى شـاركنه             

بل إن محمود ياسين يكاد ينفرد بين نجوم السينما المصرية فى تاريخها، الذى             البطولة،  
يقف بعد بطولة ثانى فيلم له ليكون بطال أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فى فيلم                

 ، )الخيط الرفيع ( 
لقد عاش محمود فى جملة مفيدة أيضا أجمل لحظات ازدهار السينما المصـرية حلـق               

ها حتى بلغ السحاب، وعاش أيضا ترديها حتـى كـادت تهـوى علـى               وتألق فى سمائ  
عروشها فى السنوات األخيرة مثله فى ذلك مثل النجوم الذين حققوا مجدا كبيرا فيها، ثم 
لسوء إدارتها من قبل منتجيها وموزعيها وجشعهم للمال دخلت فى حالـة انهيـار لـم                

 .تستطع الخروج منها بعد
مسرح القومى ومديره فى مرحلة، فتلك قصة أخرى تحتاج          محمود ياسين نجم ال    غير أن 

 ويكفى أنه لما جاء القاهرة من مدينته بورسعيد التى ولد            عديد من الصفحات لتغطيتها،   
 ليس هذا فحسب فقد     ،وتربى وعاش فيها كان من أجل المسرح والذى كان عشقه األول          

 المدينـة    ساهمت فيهـا   تكونت لديه ذاكرة أدبية ومسرحية، من مرحلة مبكرة فى صباه         
 وعلى رأسها أبيه الذى كان محبـا لـألدب           المتماسكة األسرةو الساحرة والزمن الجميل  

 بل وكان زبونا دائما حاضرا مسرحياته فى فرقـة الهـواة التـى أنشـأها فـى       ،والفن
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 ويأخذ من نظرات إعجابه الدافع لالستمرار والتجويد، ثم كان أخيـه األكبـر              ،بورسعيد
 كان قارئا نهمـا لـألدب        والفنية، الثانى فى تكوين شخصيته األدبية فقد     صاحب الفضل   

المصرى والعربى والعالمى وأيضا ممثال مسرحيا هاويا، فورث هـذا الـنهم خصوصـا      
، كمـا    تولستوى وديستويفسكى وتشيكوف    مثل سماء الروسى خاصة، وأل   لألدب العالمى 

الفسكى التى فتحت لـه آفـاق   أنه هضم مبكرا مسرح بريخت وطريقة األداء عند ستانس      
  .التمثيل المسرحى

، لكـن محمـود      التى صنعت مجده    دورها فى أن يغرق فى السينما      بيد أن األقدار لعبت   
ياسين وفى لقائى معه لم يتردد فى أن يقول لى بكل الثقة أنه مازال أيضا عشقه وهواه،           

 .ين نجم السينماولن أفيض عن تجربته المسرحية ذلك ألن هذا الكتاب عن محمود ياس
غير أننا أيضا يمكن أن نطبق نفس الكالم على عالقة محمود ياسين بالتلفزيون ولكـن               
بدرجة أقل، ونستطيع أن نقول أنه ترك بصمة فى الدراما التلفزيونية منذ مرحلة مبكرة،              
سواء فى سهرات أو فى المسلسالت التى قام ببطولتها ومازال حتى اآلن بطال، ولعـل               

كن رصده عنه فى عالقته مع التلفزيون، أنه يختلف تماما فى رحلة صـعوده              أهم ما يم  
عن جيل مواز له خرج إلى نجومية السينما بعد أن حقق نجومية كبيرة فى التلفزيـون،                

 .وعلى رأسهم الفنان الكبير نور الشريف، وعادل إمام، ومحمود عبد العزيز
دما شرعت فى البـدء فـى هـذا         كلمة أخيرة أحب أن أقولها، أننى فى حوارى معه عن         

الكتاب، كانت سعادته بالغة وهو يستعيد رحلته المثمرة بالعطاء، متوقفا عنـد لحظـات              
هامة صنعته وهو ما يزال بعد طفال صغيرا فى مدينته التى ال ينسى مجدها الحضارى،               
ودروها فى شحن طفولته وصباه بمنابع اإللهام ومشاعر المحبة التـى ظللـت رحلتـه               

االلتزام، المسرح القومى، السينما، والئها للشـباب أوال        .. ة حتى اليوم، بورسعيد   المديد
وعاشرا كما يرى، التلفزيون الذى عمق روابطه مع األجيال الجديدة، إنها رحلة خصبة             

 .ويوافق هو.. ومثيرة ليس لها مثيل كما أراها أنا 
 ـــــــــــــــــ
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  :   

 بين الوطن الشركة •
 بين األسرة والوطن •
 علقة واحدة تكفى •
 القاهرة وحلم المسرح •
 الممثل الثانى فى العائلة •
 فى نادى المسرح •
 بين الريحانى والغريب •
 الهواية عندما تتمكن •
 فى انتظتر نجوم القاهرة •
 الحياة من خالل الروايات •
 إلى الجامعة من أجل المسرح •
 ومسرح المسرح.. مسرح التلفزيون  •
 بطل فى اتجاه واحد •
 نصيحة سعد أردش الذهبية •

  :     
 جيل الغضب •
 الشرعية القديمة والنظام الجديد •
 وبدأ نظام جديد •
 أغنية على الممر وأهداف أبعد •
 الظالل على الجانب اآلخر •
 ممثل الجيل الضائع •
 ف لدى الجميعالرجل الذى فجر العن •
 الممثل والظروف •
 نجم األعمال األدبية •
 ٦٨القضية  •
 وحسين.. بين شاهين  •
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 نسكافيه •
 الخيط الرفيع •
 صورة  •
 النجم وضريبة البقاء •

  :  

 نجم السبعينات األول •
 أرقام السبعينات القياسية •
 لماذا أصبحت منتجا •
 من العبور إلى حرب المخابرات •
 صفوت، صابر، وبدور •
 هى دى مصر يا عبلة •
 ميراث الرجل الشرقى •
 الكداب •
 سونيا والمجنون •
 على من نطلق الرصاص •
 وال يزال التحقيق مستمرا •
 هو ونجمات جيله •

 : 

 مرض لعشرين عاما  •
 الثورة على النجومية  •
 سرقة الهرم والنيل •
 امرأة مطلقة •
 مدافن مفروشة لإليجار •
 الخوف والمواجهة •
  والمرأة مساندة الجيل الجديد •
 الستات •
 السينما شابة تسير فى ركاب الشباب  •
 أحزان الصناعة •
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 الفصل األول

  ..  

وأي حاجة لها قيمة في حياتي ولها عالقة بالفن سببها ، في .. أنا بورسعيدي  •
 .رأيي، انتسابي لهذه المدينة

ت الكاملة والنهائية أنحياز يصل إلى حد القناعا.. فأنا منحاز لمسقط رأسي •
 تسألونني لماذا؟

ألن اهللا سبحانه صنع منها هذه الشخصية الحضارية البديعة ، وألنها مدينة  •
أنها تجذب كل أصناف البشر .. ولها مالمح الموانيء األساسية " الميناء"

 .وأجناسهم 

وجدت هذه الكلمات مالئمة لبداية الحديث عن محمود ياسين وبدال من أن أوجه  •
ه االسئلة ، أنطلق هو يحكي عن طفولة حية متوهجة مثل مدينته بورسعيد إلي

التي يذكر تماما أن االضواء لم تنقطع عن ميناءها في سنواته األولى، سمائها 
الصافية كانت ملمحا هاما مع البحر، ومابينهما عرف الصبي البورسعيدي موعد 

ميناء، تعلمت عيناه قدوم طيور البحر، كما ألف صفارات السفن وهي تدخل ال
قراءة الفروق بين وجوه ومالمح البشر القادمين مع السفن فعرف مبكرا أنه 
اليعيش وحده هو وأسرته، وأنما هناك آخرين ، جيران ومعارف في درجة 

كانت االسرة .. جارتهم اليونانية زوجة الخواجا نيقوال) ماريا(االقرباء مثل الست 
اة السويس التي يعمل بها والده موظفا، وكان تسكن في سكن العاملين بشركة قن

كل من يجاورها في المسكن من االجانب في تلك المستعمرة المبنية على  الطراز 
الفرنسي والتي أقامتها الشركة لموظفيها، فجاءت تحفة معمارية الزالت موجودة 
ها لآلن شواهدها من خالل فيالتها ذات الطراز القديم بحدائقها الجميلة وشوارع

الفسيحة المنسقة، وكانت العائلة تسكن في المنطقة البورسعيدية من مباني 
الشركة الممتدة إلى االسماعيلية والسويس على امتداد ساحل مدن القناة حتى 

وكم شهدت حدائق وشوارع المنطقة لعب الصغار وشقاوتهم، ومن .. القنطرة 
 مع أقرانه على الكرة الذي كان يفاجأ دائما في لحظات عراكه) محمود(بينهم 

فيمتثل ، فقد .. تخرج له وتطالبه بالعودة والكف عن الشقاوة) ماريا(بخالته 
) سور(كانت ماريا وأمه اليفترقان ، وكل منهما تنقل اشيائها المنزلية إلى حافة 

الحديقة بينهما بحيث تتحادثان وتتبادالن خبراتهما واسرارهما وايضا، واطباق 
لم تكن هناك أية فروق وحساسيات .. منهما تفانين األخرىطعامهما لتذوق كل 

 . بين األسرتين وكانت العشرة والمحبة تذيب كل الفوارق كما يتذكر
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   .. 

 

وقعت االسرة بين نوعين من المشاعر في ذلك الزمن فى بداية خمسينات القرن 
 على الحياة بريقا ميز الماضي، بين حب الوطن والبلد ، وحب الشركة التي أضفت

كانت ) بورسعيد(العاملين فيها برغم أن الشركة لم تكن وحدها كما يتذكر ، ولكن البلد 
مليئة في ذلك الوقت بشركات وتوكيالت أجنبية عديدة تتعامل مع المدينة كميناء مهم، 
وكان السكان سواسية ، خواجات ، واجانب مصريون، وابناء بلد، والعشرة والمحبة 

ولهذا صال الصبي وجال في اماكن كثيرة يلعب فيها العابا مختلفة .. القانون بينهم هي 
، يذكر منها حوش الكنيسة اليونانية القريبة من بيتهم والمكان المفضل للعبة كرة السلة 

 .هو واصدقائه

في هذا المناخ، عرف محمود طرق المدينة جيدا، ورأى مالمحها وتكوينها  •
، وذهابه مع والده واخوته للبحر، شهد الحي الجميل ذو الخاص في رحالت لعبه

المباني الكبيرة ذات الطراز المميز الذي يسكنه اليهود في وسط المدينة، وكان 
وكاردوش ) عمر أفندى(السبب قربه من محالتهم الفخمة مثل أوزردى  بك 

الذي كانت العائلة تقصده لشراء كسوة الشتاء من الصوف ) سيمون أرزت(و
نجليزي المعتبر، لم يكن هناك أي نوع من الفصل بين المصريين واألجانب في اال

اطار روح التعددية البديعة كما يصفها وقتها ذاكرا أنها أثرت على تكوينه، غير 
أن األمر اختلف بعد تأميم قناة السويس، وماتبعه من العدوان الثالثي على مصر 

صنعت الحرب مناخاً مختلفا . رائيليةمن قبل القوات االنجليزية والفرنسية واالس
عن ذلك المناخ األثير، وخصم العدوان جزئا من رصيد المحبة والتسامح وعلت 
حالة من الرفض لالجانب، وهو ما أحدث حساسية تجاههم فبدأوا يرحلون من 

 ..وكان في الخامسة عشرة من عمره وقتها. المدينة
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 الثالثي من مصر وتركها مدينة بورسعيد الباسلة، بدأت بعد خروج قوات العدوان •
أثار التأميم تتضح بالنسبة لألسرة، فقد تغيرت ادارة الشركة وانتقلت السيطرة 
عليها الى اإلدارة المصرية، وحدثت تغييرات في مزايا العاملين بها، وهو ما كان 

دا على أن والده قادرا على إثارة الخوف والحزن لدى األسرة لكنه ينفي ذلك مؤك
وعائلته كلها لم تتوقف امام مصالحها الصغيرة فقد كانت القضية  اكبر من هذا 
بكثير، وماحدث من تأميم ثم عدوان فتح ابواب الذاكرة الجماعية ليتذكر الناس 

كانت محتلة، وأن الصراع ضد االحتالل بدأ مبكرا قبل اعالن التأميم، ) البلد(أن 
 االنجليز كانت قوية وراسخة في وجدان الناس في كما أن حركة النضال ضد

مصر كلها، وخاصة في مدن القناة، وفي مقدمتها بورسعيد حائط الصد االول 
، ومن هنا لم يحزن والده كثيرا عندما نقصت موارده ) على حد تعبيره(للمقاومة 

لشركة المالية وحوافزه عقب التأميم باإلضافة لفقده الكثير من المزايا الراتبية ل
األجنبية مثل مصاريف التعليم التي كانت الشركة تدفعها لموظفيها بموجب شهادة 
كل ثالثة أشهر من المدرسة تؤكد ان االبناء ملتحقين بها، فقد أبقت اإلدارة 
المصرية وقتها على مصاريف التعليم وهو ماساهم في رفع الروح المعنوية 

ة من جانب االدارية المصرية في للموظفين الذين شعروا بهذه اللمسة الحضاري
تشجيعها للعلم، وشعر العاملين بأن االدارة الجديدة حريصة عليهم وعلى العمل 
ولهذا نجحت عملية التأميم لدرجة أن اغلب المرشدين االجانب بقوا في عهد 
االدارة الجديدة ولم يرحل إال رعايا الدولتان المعتديتان انجلترا وفرنسا بينما بقى 

 .نيون والطالينة وغيرهم من الجنسيات األخرى في المدينة الساحرةاليونا

 ، وبقدر ما عاش ١٩٤١ولد محمود ياسين في اليوم الثاني من شهر يونيو عام  •
من طفولة سعيدة بقدر ما أخذ خبرات هامة في ذلك الوقت من جراء غارات 

ي كان الجميع االنجليز والمحور، دولتي الصراع في الحرب العالمية الثانية والت
فيبحثون عن األوالد  إلبعادهم عن الخطر في ) صفارات اإلنذار ( يسمعون 

ضمت ذاكرته في تلك االيام حكايات عديدة عن طفل كان .. سنوات األربعينات
رقمه السادس في عائلته وبعده أربعة، أى عشرة من الصبيان والبنات ترعرع 

وبعده شقيق واحد، وبينما تكبره أخت بينهم مدلال، فقد كان االبن الخامس الذكر 
فإن ثالثة بنات يصغرنه، عرف في هذا العدد ومع أم طيبة الدفء وقيمة االسرة 

داللة على رحيل ثالثة من أخوته ) كنا عشرة أصبحنا سبعة(وقال لي في أسى 
عن الدنيا ، لكن الباقين في القلب، حتى لو ذهبوا إلى آخر الدنيا مثل شقيقه 

ق أول العنقود ، الذي شد رحاله إلى استراليا منذ سنوات طويلة، االكبر فارو
ربما تتعدى الربع قرن، وهناك انشأ محطة االذاعة العربية في هذه القارة 
البعيدة، لكنه يحضر إلى مصر كل عام بانتظام، وبعده أحمد موجه التربية 
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ندس والتعليم ومحمد مدرس االنجليزي ثم ناظر المدرسة بدمياط ورأفت مه
التليفونات وهو، أي محمود دارس القانون الممثل، ثم فريد موجه الرسم في 
التربية والتعليم، أما البنات فهن فتحية الكبرى خريجة مدارس المعلمات 
ببورسعيد وآمال التي تزوجت بعد الثانوية العامة وسناء ربة المنزل وجماالت 

وفاة زوجها في حادث المدرسة، التي ربت ولدان وبنت وحدها تقريبا بعد 
وبقدر سعادة األسرة في صباه ومراهقته، بقدر طعم ما لحقها من أحزان .. قاسي

مثلها مثل غيرها نتيجة الحروب، ففي أيام العدوان الثالثي تركت االسرة بيتها 
 ، ١٩٦٧مع غيرها من المهاجرين من مدن القناة، ثم تكرر هذا األمر مع حرب 

ذه المرة، فقد كان محمود قد أقام بالقاهرة من أجل لكن األمر كان قد أختلف ه
الدراسة ثم العمل، وهنا لم يستطيع أن يصبر على وجود عائلته في دائرة 
القصف والمعارك حول القناة، وأخذ اجازة سريعة لساعات من المخرج يحيى 
العلمي، وكان اليزال مخرجا جديدا في التليفزيون يعمل معه في تمثيلية قصيرة، 

ضر أمه وأخوته للحياة معه، فلم يتصور أن تعاني أسرته وهو بعيد عن ليح
 .يكفيها معاناة أسبق مع الظروف.. الخطر
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في حديثه عن األب تكاد دموعه تطفر وهو يتذكر أيامه الجميلة معه، يصفه  •
و في نفس الوقت، رحالته معه ه) الطيبة الشديدة(بالشخصية القوية الحازمة و

واخوته إلى الشاطئ، جزء شكل صورة متكاملة لألب القوى المرح الذي يعطي 
 !ألنه استفزه.. لكل شيء حقه، لم يضربه أبداً إال مرة واحدة

غبت يوما بأكمله مع اصدقائي في بورفؤاد ، يعني عبرنا البحر وتركنا بورسعيد "
عتادين على الذهاب ، كنت في أجازة الصيف بعد اتمام الشهادة االعدادية ، وكنا م

للبحر كشلة اصدقاء ، لكنه كان بحر بورسعيد االبيض المتوسط، ولم نكن نذهب إلى 
بورفؤاد التي تقع على شاطيء القناة وتنتهي إلى البحر األحمر، فقد كانت بالجاتها 
اكثر رقيا، تخص وجهاء المدينة وطبقتها االرستقراطية، لكننا قررنا كأوالد أن 

ظور، وذهبنا وانطلقنا، ولم اشعر بأنني ارتكبت شيئا ما أعاقب نخترق ذلك المح
بسببه، كنت على مايبدو قد نسيت أن حريتي في االنطالق في المناطق المجاورة 

أنه فارق دقيق ادركته بعدها، وبعد حوار .. للبيت التعني الخروج تماما من المكان
 ".دوختنا عليك.. لماذا لم تقل"وعتاب من أبي 

حاول ..  "هه.. هه.. أنا مش صغير"تعاملت معه بصفاقة وثقة زائدة لكنني " 
وتبعثرت كرامتى أمام أخوتي .. ضربني قلما.. إسكاتى عن الزن ، فلما لم اتوقف 

 "ألول مرة

وأضطرت االسرة لترك .. توفى الوالد قبل خروجه على المعاش بثالث سنوات  •
بلوغ االب سن المعاش وهو البيت الجميل الذي كان سوف يصبح ملكها في حالة 

 ..وشعر بالقهر.. على قيد الحياة

قهرت ألن المكان كان يمثل لي الكثير ، كل شبر في حديقته الجميلة تركت فيه " 
ذكرياتي، السلم الصاعد الداخلي، شباك غرفة النوم، الذي أطل منه على المكان كله، 

وكل .. ل سنوات العمرالجو العائلي، الجيران، عشرين عاما قضيتها فيه هي أجم
وبعدها، وحتى اليوم عندما أنزل بورسعيد ، .. ذكريات الطفولة والصبا والشباب

 .أذهب إلى فندق ألن البيت اتاخد منا وهذا ماسبب لى غضبا عميقا
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 سبب له انتزاع البيت عقدة •

 وأحفاده، مؤمنا لذا أصر على أن يشتري أرضا ويبنى عليها بيتا له هو وأوالده
وسببت له .. هو السكينة والحب والدفء ، وأنه نعمة يعطيها اهللا لنا) البيت(بأن 

وشعر بأنه فقد التوازن مع فقدان البيت، لكن الظروف ساعدت .. هذه الحادثة جرحا
في أن يتغلب على األزمة حين توجه للقاهره التي وضع فيها كل آماله في العمل 

 .بالفن

 الدراسة في كلية الحقوق بالقاهرة بدون أن يذهب لبورسعيد، قضى كل سنوات
غير أنه بعد تخرجه وبدايات بحثه عن عمل اصبح دائم التردد على أهله في المدينة، 
كان قد عود نفسه أن يعيش بالنقود القليلة التى معه، فمكافأة خدمة والده التي 

قاهرة طوال سنوات دراسته وبالتالي ظل في ال.. قبضتها االسرة أوشكت على النفاد
والبحث عن منفذ، في تلك االيام لم يشغله .. من باب االقتصاد) ١٩٦٤-١٩٦٠(

شيء عن هذا الهدف، المنفذ إلى الفن والمسرح تحديدا، حتى الفتاة التي شعر 
باالعجاب نحوها وهو على وشك الذهاب إلى الجامعة شغله التمثيل عنها، وأضاعت 

مة بدايات الود بينهما، وفي رأيه أن هذه الحكاية كان مقدر إقامته الطويلة بالعاص
لها الفشل المؤكد، ففي تلك االيام كان كل الناس في بورسعيد يعرفون بعضهم بعضا، 
ولم يكن ممكنا أن تكتمل القصة بدون االرتباط السريع الذي لم يكن يقدر عليه 

ذا المسرح ومن بدأ التفكير لما.. واليفكر فيه، وأنما كانت كل آماله معلقه بالمسرح
هذه قصة مثيرة في حياة محمود ياسين ألنها تقدم شهادة على واقع ثقافي .. فيه

وفني كان مزدهرا وفتيا في المدن البعيده عن العاصمة، بل أن الواقع في بورسعيد 
في مرحلة الخمسينات ـ من خالل روايته التي سنأتي إليها فورا ـ  يبدو متجاوزا 

وكأن بورسعيد هي عاصمة أخرى .. فسها بكل مافيها من اسباب التميز العاصمة ن
وهذا هي ماكانت عليه أيضا مدينة االسكندرية مثال في تلك االيام (للثقافة والفنون 

 ).نفسها
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فقد سبقه إلى .. وأنما الثاني.. لم يكن محمود ياسين هو أول ممثل في عائلته •
المسرح والتمثيل شقيقه األكبر فاروق، لدرجة دفعت األخ إلى اخالء حب األدب و

دوالب الفضيات لكى يضع فيه الكتب التي كان يشتريها، ثم أصبح يرسل شقيقه 
الصغير إلى شارع محمد علي حيث يقع كشك مشهور ببيع المؤلفات األدبية 

احسان والمسرحيات، أشترى محمود ألخيه كتب نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم و
عبدالقدوس وأمين يوسف غراب وغيرهم، كان فاروق يعرف من بعض زمالئه 
العاملين في الهيئة بصدور الكتب الجديدة فيرسل أخيه لشرائها فور عودته من 

ويذكر هو أنه عرف ) عشرة قروش ( العمل ، وكان الكتاب بعشرة قروش كاملة 
تريه ألخيه، يذكر منها يومها نوعيات من الكتب سحرته بعد أن بدأ يقرأ مايش

سلسلة كتابي للدكتور حلمي مراد التي كان يبسط فيها االدب العالمي، وسلسلة 
اقرأ وكتب العقاد، صار تأمل العناوين في الكشك متعة له كلما ذهب إليه، بدأ 

قال لي اسمه (يعرف المسرح واألدب العالمي، عرف الطريق إلى اعمال تشيكوف 
تشيكوف وهو سعيد ألنه عرفه في هذه المرحلة المبكرة كامال انطون بافلوفيتش 

قرأ لدستويفسكي، وتولستوى وبرنارد شو، وجي دي موباسان، ) من حياته
تدريجيا أصبح عالم أخيه فاروق، عالمه ثم اصبحت لديه شلة اصدقاء من عشاق 
المسرح زمالئه في المدرسة وجيرانه في السكن يترددون على أندية بورسعيد 

تها االجتماعية والثقافية سعيا وراء مشاهدة المسرح، اكتشف يومها أن ومنتديا
فاروق يمثل مع الفرقة القومية للمسرح في بورسعيد، وهي فرقة محلية 

فاروق كان ) .. نادي المسرح ( اعضاءها خليط من الموظفون ومن اعضاء 
بدأ مهتما ومحبا للمسرح لدرجة أنه لم يتصور أنه سوف يكف يوما عنه، فقد 

التمثيل في مدرسته أي قبل أن يعرف محمود اي شيء عن هذا العالم، لكن حب 
الفن والمسرح لم يكن شيئا غريبا في رأيه على ابناء المدينة، والسبب هو هذا 
النادي وما أشاعه من عطر الثقافة ومن فضول لدى ابناء المدينة من غير 

 .أعضائه
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ناديا للمسرح ) يقول أنها قرنا تقريبا(ذ سنوات طويلة كانت بورسعيد تمتلك من •
يقع مقره في فيلال فاخرة مقامة بالقرب من الميناء، تحت الفنار، بواسطة جمعية 
أهلية، أي نادى اجتماعي أسسه مجموعة من المعارف واالصدقاء الشباع 

، وال هوايتهم المسرحية، وفي رأيه أن ذلك المكان لم يوجد في أي بلد في الدنيا
حتى في بلد شكسبير ، فقد كان المعتاد أن نرى أندية للرماية وللسيارات 

أما أن نسمع عن ناد للمسرح .. والتجديف، وأشهرها أندية الكرة والجولف اآلن
فهذا ماتفردت به بورسعيد في هذا الزمن كما يقول، وقد عرفه ألول مره وهو 

ول بنت تزوجت في العائلة، مازال تلميذا في أولى إعدادى يذهب إلى أخته أ
وكانت تسكن بالقرب من الفنار فلمحت عينيه الالفتة النحاسية المكتوب عليها 

على المقر، أدهشه العنوان على المكان الفخم واعتاده بعد ذلك، ) نادي المسرح(
لكنه لم يدخله فهو ملتقى الصفوة من أهل المدينة، كبار الشخصيات واألغنياء 

 حب الثقافة والمسرح تحديدا، وبدأ يتتبع اخباره ، ويدرك والموظفون، جمعهم
أهميته من نشاطه الدائم، ندوات وعروض ومناقشات التي كان يحضرها أحيانا 
شخصيات عامة مشهورة من العاصمة، تساءل بينه وبين نفسه عن سبب أختيار 

 ولكل منهما عشاق كثر في.. هؤالء لنشاط المسرح وليس الصيد أو الكره مثال
المدينة، سعى فيما سعى في تلك االيام لمعرفة بعض رواد هذا النادي وسؤالهم 

وجدتهم يحدثونني عن مسرح شوقي، مجنون ليلى وقمبيز ( عما يحدث فيه 
وأعمال مسرحية أخرى كنت اسمع عنها ألول مرة ، وكانت ) ومصرع كليوباترا 

 هو، ومن هنا اخبار ونشاطات نادي المسرح أحد محركاته للبحث عما يريده
اكتشف اسماء كتاب مسرح جدد في عناوين كشك الكتب، ألنه بدأ يبحث لنفسه 
عما يريده، وليس ألخيه فقط، وفي تلك االيام يذكر أنه بدأ رحلة مهمة في حياته 
وحده،  أال وهي رحلة تعرفه على المسرح العالمي بكل مدارسه وكتابه الكبار، 

 دفعه لهذا العالم في البداية، لكنه بعد صحيح ان فاروق كان صاحب الفضل في
ذلك اصبح شغوفا به وبالتدريج وجد نفسه يدور في فلك الغواية المسرحية من 

 .خطوة ألخرى، وبدون أن يدرى إلى أي خطوة سوف تصل به
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 ذاكرة االنسان قد تتحول إلى عبء احيانا عندما تختزن عالما من الجمال والرقي •
اصبح غير موجود مع اهمية وضرورة وجوده، وذاكرة محمود ياسين تختنق 
عندما يتذكر التغييرات التي حدثت في بورسعيد وجارت على ماتمتعت به من 
خصوصية فنية وثقافية، مثل انقراض فرق موسيقى السمسمية والغناء الشعبي 

الفنانين البورسعيدي وفرق الفنون عامة، التي كانت ملهمة له ولغيره من 
البورسعيدين الذين ساهموا مع غيرهم من القادمين من بقية المدن األخرى، في 
مشروع النهضة الثقافية والفنية سواء في االربعينات من القرن الماضي أو بعد 
الثورة والنهضة المسرحية في الخمسينات والستينات، ويطرح موضوعا مهما 

ورصد حركة االبداع الفني في هو عدم تسجيل الكثير من األنشطة الهامة 
االقاليم، من خالل ماعاشه في بورسعيد وقبل زمن الثقافة الجماهيرية، يتذكر 

، كان يراه عبقريا مثلما كان )نصر الدين الغريب ( فنان عبقري كما يصنفه هو 
يرى الريحاني، وكان الغريب كوميديان بورسعيدي وعاشق للريحاني، وكان أهم 

، )قبل أن تتحول إلى فرقة تابعه للثقافة الجماهيرية ( دينة شخصية في فرقة الم
كان الغريب أيضا لديه نزعه ساخرة تجاه الصعود، ولذلك كان يتعالى قاصدا ذلك 

الذي تشغلهم اعمال شكسبير وشوقي، وال ) نادي المسرح ( على مرتادي 
ن يقدمون في ناديهم إال عطيل وهاملت وكليوباترا، كان يراهم بورجوازيو

يضعون أنفسهم في برج يخصهم وعدد محدود من أهل المدينة، بينما يرى 
أعمال نجيب الريحاني اكثر تأثيرا وقربا من الناس، قدم نصر الدين الغريب كل 
اعمال الريحاني مع فرقة المدينة، وكان فاروق ياسين ضمن اعضاء الفرقة في 

ه هو أيضا مثل في هذه ، ويذكر أن)ليه يا دلوعة ( بعض هذه المسرحيات ومنها 
كان يذهب مع االسرة للفرجة .. المسرحية عندما وصل الى  المرحلة الثانوية

على شقيقه األكبر وهو يمثل، ولكنه لسبب ما كان يقيم مقارنة في ذهنه بين 
تمثيل شقيقه وبين تمثيله هو فتأتي النتيجة لصالحه، ولم يكن يقول هذا ألحد، 

كنت مقتنع .. كنت عارف أني ممثل أشطر منه" وإنما كان هذا أحد اسراره 
 ..يضحك" .. لكن مقدرش اقوله لحد .. بكده

   

ظل المسرح لدى االسرة مرتبطا باالبن األكبر الذي كانت تذهب لتتابعه، وهو  •
معهم ، من منطلق أنه موظف ومستقر، وغاوي مسرح بعد ساعات العمل 

 واالخوة في تلك األوقات أن هناك في العائلة شبل الرسمية، لم يدر األب أو األم
.. آخر، يعشق التمثيل وينتظر اللحظة المناسبة لالعالن عن حبه المجنون للفن
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وقد جاءت هذه اللحظة وهو في المدرسة الثانوية في سنوات الخمسينات 
فرقة مسرح ( األخيرة، إذ كون مع أصدقائه فرقة مسرحية واطلقوا عليها اسم 

ويعلق هنا أن هذا حدث قبل أن يكون في القاهرة مسرح الطليعة، ) ( ة الطليع
في اجتماع الفرقة األول، بدأ توزيع المهام ).. وقبل صدور مجلة الطليعة أيضا 

واصبح .. أنا الذي يمثل.. بين الكتابة واالخراج والتمثيل صارحهم برغبته فورا
 دورا بارزا في حركة بطل الفرقة، كان من بين اعضاء الفرقة أسماء لعبت

المسرح في الستينات في القاهرة مثل سمير العصفوري، الذي كان طالبا في 
الثانوية العامة وقتها بينما كان اغلب اعضاء الفرقة أولى ثانوي، كان سمير ابنا 
الحد رجال التعليم الكبار في بورسعيد وصاحب مدارس العصفوري الشهيرة، 

( اله في المدرسة عباس احمد والسيد طليب وفي الفرقة ايضا صديقاه وزمي
، قدم أعضاء )ثالثتهم أصبحوا مخرجون مسرحيين بينما صمم هو على التمثيل 

) مشهد من الجسر ( الفرقة أعماال مسرحية مهمة مثل مسرحية آرثر ميللر 
وقدموا تشيكوف قبل أن تعرفه القاهرة على حد تعبيره، في تلك االيام وقع في 

وكل ) بستان الكرز ( و ) الشقيقات الثالثة( و ) الخالي فانيا  ( غرام مسرحيات
ظلت تلك المرحلة وقراءاته فيها ضمن دائرة اهتمامه لسنوات .. أعمال تشيكوف 

طويلة، لم ينسى فيها ابطال تشيكوف وديستوفسكي الذي قدم له دور القاتل في 
من ) ة والعقابالجريم(أمام نجالء فتحي عن قصة ) سونيا والمجنون( فيلم 

اخراج حسام الدين مصطفى ، كما قدم مسلسالن مأخوذان ايضا عن اعمال 
من اخراج المخرج التلفزيوني الراحل ) القرين(و ) األبله(ديستوفسكي هما 

 .سامي غنيم
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في ذلك الوقت، بدأ أعضاء الفرقة عملية تثقيف ذاتي ألنفسهم، قرأوا كتابي  •
، وهذا )بناء الشخصية(و ) إعداد الممثل(لروسي الكبير ستانسالفسكيالمسرحي ا

سالوا .. وكيف يقدمونه.. ماجعلهم يتوقفون حول ما يقدمونه من عروض
أنفسهم مرارا كيف يحتفظون بالقيمة والفن واهتمام الجمهور في نفس الوقت، 

ن كنا واخدي( وكانت المسألة مسيطرة على عقولهم وقلوبهم أو كما يقول 
وأيضا نوع من التحدي يفسره هو اآلن بأنه رد فعل ) الموضوع بعشق غريب 

أرادوا التفوق عليه وعلى رواده من . في المدينة) نادي المسرح ( لوجود 
أما هم اصحاب فرقة مسرح . الصفوة والوجهاء الذين يمولونه باشتراكاتهم

تي كانت تسمح الطليعة، فقد وجدوا متنفسا لهم في المدارس ضمن انشطتها ال
هواه ليراها جمهور الطلبة، وحتى األندية .. حينذاك باستضافة فرق من الخارج

كانوا يفرحون بنا ألننا شباب ولدينا (االجتماعية للجماعات وأصحاب المهن 
كان هناك احتياج متبادل بين الشباب والمجتمع يدرك كل طرف فيه دوره ) نشاط

بالفرقة وشبابها إلى إقناع مجموعة من ويمارسه، بل ويتحمس له، وصل األمر 
الشخصيات العامة إلى إقامة مقر مسرحى لعروضهم ضمن التخطيط االساسي 

وكان هذا المكان هو اول مقر يجمع ) نادي المريخ ( لناد رياضي، كان اسمه 
 .اعضاء الفرقة بعيدا عن الشقق والمقاهي واي مكان طاريء

وقتها، كانت من أبدع )  مكتبة البلدية (كان لدينا في بورسعدي مكتبة اسمها  •
أجمل " حديقة الباشا"واكبر المكتبات العامة في مصر كلها، وكان مكانها في 

حدائق مصر العامة، وكانت زاخرة بالكتب النادرة ، لكنها ضربت في عدوان 
 ، واستولت المحافظة نفسها على الحديقة ١٩٦٧ ، وكملوا عليها سنة ١٩٥٦

فسها مقرا ومجمعا لمحاكم بورسعيد، ألم يكن من االولى أن بعد ذلك لتقيم لن
تبحث المحافظة لنفسها عن مكان آخر هي والمحكمة وتعيد لحديقة الباشا 
مكانتها، وهي التي حوت على مدى عقود نباتات شديده الندرة، ومكتبة شديدة 
التنوع وقاعات مفتوحة لمن يريد ان يقرأ أو يستعير ، وينساق مع دروب 

اكرة ثم يعود ليؤكد لي أن المدينة كانت بها مؤشرات ودوافع متعددة لخلق الذ
حركة ثقافية نشطه فقد كان بها مثال خمسة عشرة دار عرض سينمائي في ذاك 
الزمن، ويردف قائال  بورسعيد اآلن فيها اربعة أو خمسة سينمات فقط ، وقبل 

 وجدت ايضا دور هذا كانت توجد داران فقط أما في ذلك الزمن الجميل فقد
الفخمة ذات الطراز األوروبي ، ) الماجستيك(السينما الجميلة ، يتذكر منها سينما 

، كان شقيقه الثانى أحمد أول من أخذه الى السينما )الدورادو(و) ريالتو(وسينما 
) الكورسال(فقد كان يعشقها وكان يحب األفالم العربية، وكانت تعرض في سينما 
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بمعنى ) األولدرادو(مثلها مثل ..  كانت مثل أوبرا مصغرةوهذه).. الكوزموس(و
أنها دور عرض فخمه بها بناوير أنيقة للعائالت بنيت من أجل ان تصبح ملتقى 

البيت (للمصريين واالجانب، وكان يوجد ايضا ضمن هذا األطار المميز للمدينة 
( ل كان فندقا مبنى على طراز خاص وحيد متفرد، وأمامه أقيم مح) الحديد

، كان البيت )ريفولي(الشهير للحلويات ، وفي خلفه كانت تقع سينما ) الجيانوال 
الحديد من عبقريات البناء في العالم، كما يقول ولم يرى له مثيال في اي بلد 

 وبقى حديده شاهد على مجد راح ثم راح ١٩٥٦زاره حتى األن، وقد أحرق عام 
 .هو األخر بعد ان ارتفعت اسعار الحديد
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في هذا الوقت الذي امتألت فيه المدينة بكل ما يغرى اإلنسان من متع الفن  •
والثقافة وخاصة النشاط المسرحي المستمر البنائها، كان للمسرح القومي 
المصرى بالقاهرة حضوره المؤثر أيضا على أبناء المدينة، الذين ينتظرونه كل 

لمدن الساحلية، وكان نصيب بورسعيد من الجولة صيف في جولته المعتاده فى ا
أسبوعان يعرض خاللهما مسرحية مختلفة يوميا من الريبورتوار الزاخر لديه، 
كانت رؤية كبار فناني المسرح من مخرجين ومؤلفين وممثلين يوميا متعة 
خاصة لبعض أهل المدينة، خاصة من كان مثله واصدقائه، فكانوا يتابعوا نجوم 

ابين البالج وبين البروفات التي يجرونها على مسرح المحافظة، القاهرة م
كنت أتسرسب وأروح أتفرج على البروفات وأقف في أي " ويصف هذا بدقة قائال 

ركن بعيد أراقبهم، وارى كيف يراجعون حفظهم للديالوج، كانت لحظات بديعة 
ت أراها بالنسبه لي، أي مسرحية كنت اسمع عنها في تاريخ المسرح القومي كن

في هذه العروض، وكل يوم كان عمال المسرح يركبون ديكورات مسرحية 
التي قدمت اول " المسرح الحر"، يتذكر أيضا فرقة "مختلفة عن مسرحية األمس

الناس اللي (كما قدمت مسرحية نعمان عاشور ) مصر الجديدة(أعمالها بعنوان 
ثناء وجود الفرقة وهناك على مسرح االلدورادو ، وكان يذهب اليه يوميا ا) تحت

 .تعرف على نعمان عاشور، واصبح من عشاق أعماله

يشعر الفنان الكبير بأنه أزاح جزء .. وعلى المدينة.. في نظرته على الماضي  •
من جبال هموم الذاكرة في آن واحد، ففي رأيه أن ذكريات الماضي الجميل في 

لصعوده، وقبل ذلك لتكوين بورسعيد كانت أحد الدوافع القوية لحركته نحو الفن و
شخصيته على نحو اليمكن أن يبنى إال من خالل مدينة بهذا الوصف الذي قاله 
في الصفحات السابقة، والذي أراد أن يؤكد عليه مجددا مختتما مرحلة التأثير 

أريد أن اقول أن مدينتي البعيدة عن العاصمة كان " األكبر في حياته كما يقول، 
..  من متع الفن والثقافة وطابع الحضارة المؤثر على الناسبها مايغري االنسان

ومن هنا ) الوافده إليها(وكانت تنتج الثقافة ألهلها كما تستقبل الثقافات األخرى 
لم يكن صعبا أن احلم وأنا صغير باالستمرار فيها ربما الى االن ، فقد وجدت كل 

ونت فرقة مع اصدقائي ما أحلم به ، حتى هواية المسرح حولتها إلى ممارسة وك
االول هو أن .. شيئان فقط تسببا في تغيير مجرى حياتي.. وأصبح لنا جمهور

بورسعيد لم يكن بها تعليم جامعي حتى الستينات ، وبعدها انشأ الرئيس عبد 
الناصر جامعة قناة السويس، واألمر الثاني هو ماحدث للناس في المدينة بعد 

هجير، وكيف اغتالت هذه االحداث الحياة  من ت١٩٦٧ ، ثم حرب ١٩٥٦عدوان 
اآلمنه الجميله وهددت اوضاع الناس وكان من بينهم أسرتي، فإذا كانت األسرة 
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قد تعرضت للتهجير فإنه هو شخصيا قد قرر ترك المدينة من اجل اكمال دراسته 
الجامعية في العاصمة، فقد كان هذا هو االختيار الوحيد لمن يريد اكمال دراسته 

لبورسعيديه وكان أمرا صعبا عليه وعلى األسرة، فقد بدأ االمر وكأنه ذاهب من ا
الى نيويورك مثال تعبيرا عن فكرة الغربة واالغتراب لمن كان فى مثل ظروفه، 

وهو اليدرى كيف اقنع والده يومها . ثم أنه كان أول شخص في العائلة يفعلها 
ل عنده قد اصبحت هي بشيء وهو يقصد شيء آخر ، فقد كانت مسالة التمثي

االساس لكن البد لها من غطاء مقبول، ولهذا اقنع والده بأن يذهب للقاهرة 
لاللتحاق بكلية الحقوق ودراسة القانون، وطلب منه أال يخاف عليه، فسيظل 
التمثيل هوايته فقط، وسوف يمارسها في الجامعة كما كان يفعل في الثانوي، 

ومن المؤكد أنه كان .. كنه وافق في النهايةل.. حاول والده اثنائه عن الفكرة
مقتنعا بموهبته، وأن لم يصرح له ابداً بذلك بل ولم يدور بينهما اي حوار حول 
هذا الموضوع، وإن وجد هو مؤشرات على ذلك االقتناع، منها أن والده كان 
يعرف أنه مجنون تمثيل، وأنه عندما كان يمثل مع فرقة مسرح الطليعة كان 

كنت ابحث عنه في الصالة وانا على خشبة " ضه هو واألسرة، يحضر عرو
المسرح، وانظر اليه مثلما تلتقط عدسات الزوم وجها في لقطة مكبرة، ويشعر 

أنها لحظات ال .. هو بهذا فيبتسم لي والمح في عينيه عالمات الرضا فأهدأ 
 أنساها ما حييت؟؟
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 األب في حالة أعالنه عن رغبته في دخول معهد المسرح تفادى االبن الصدام مع •
أو العمل في القاهرة، وذهب ليقدم اوراقه في حقوق عين شمس مقررا أن يقدم 
شهادته هدية لألسرة بينما يمضي في طريقه الى المسرح الذي جاء من أجله 

 .الى العاصمة وحده وال شيء آخر

وكان السفر ..  وال أحد من أسرته..لم تكن هناك اية عالقات تربطه بالقاهرة 
إليها بعيد جدا بالنسبه اليهم وكأنه سفر الى موسكو أو لندن، وال يعنيهم في أي 

فالمعنى االهم أن الذاهب اليها .. شيء أن المسافة التتعدى أربعة ساعات بالقطار
 .ذاهب الى الغربة

مشاهدات كان كان لديه اشواقه الخاصه التي صنعها عبر الروايات وال.. ولكن 
يتذكر رحالت ابطال محفوظ واحسان وامين يوسف غراب ومحمد عبد الحليم عبد 
اهللا الى المدينة الكبرى، ويعيش بذاكرته تجاربهم فيها بعد اغترابهم، وكيف صار 
مأوى أغلبهم في اماكن مزدحمة وشقق صغيرة أو حجرات فوق السطوح، كانت 

ان يرى هذه الحياة، ووضعته اعمال هؤالء الرواية قد شكلت فكرته عن الحياه قبل 
 ,الكتاب في واقع افتراضي قبل أن يرى الواقع

كانت صورتي وأنا قادم للقاهرة محفوظة لدى إلى حد كبير ، وشغلتنى بالدرجة " 
األولى حكاية األبطال الذين سكنوا فوق السطوح هذه، تذكرت وأنا بالقطار رحلة 

كما رأيتها ) ٣٠القاهرة (أو ) حة في القاهرةفضي(بطل قصة ) محجوب عبد الدايم(
على الشاشة، وكنت قد أعددتها للمسرح فى بورسعيد ولعبت الدور وفيما بعد 
امتحنت فيه ضمن اختبارات القبول في المسرح القومي، كنت قد اعددت بيني وبين 
نفسي لستة من األدوار التي تمنيت أن أقدمها عبر المسرح ومنها هذا الدور، وفي 

 ووجدت حمدي أحمد، وقال لي أنه أختير للقيام بالدور ٨مرة كنت راكب اتوبيس 
ولكن حمدي احمد ـ ما شاء اهللا عليه ـ لعب ) آدي دور راح (فقلت لنفسي وقتها 

 .. الدور كما يجب بتمكن شديد
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ء الكتاب من الغريب في هذه األيام أن محمود ياسين الذي حفظ روايات هؤال •
الكبار ووضع لنفسه قائمة باألدوار التي يتمنى أن يؤديها منها، كان يركز تماما 
على المسرح برغم أن السينما المصرية وقتها كانت تمر بمرحلة ازدهار واضح، 
كان منصرفا بكليته الى المسرح واحيانا كان يذهب الى السينما، فقط حين 

.. لنجيب محفوظ وصالح ابو سيف) هايةبداية ون(عن فيلم مهم مثل " يسمعون"
وهو يعترف بأن نظرته للسينما وقتها كانت قاصرة، بل .. وهذا كل ما في األمر

وغبية على حد تعبيره، واستمرت حتى أنهى سنوات دراسته بالجامعة ودخل 
المسرح القومي وتفسيره لهذا االعتراف أنه كانت لديه حالة من حاالت 

فالمسرح، القومي تحديدا، ).. أي إحساس بالتعالى ( ين السموكنج نحو السينمائي
ويعود ) ناس واخدين المسألة بجديه تامة(هو القمة في المستوى بالنسبه للفن 

فيعترف بأنه كان مخطئا، وأنه لم يكن واعيا بشكل كاف بحيث يهتم باسماء مثل 
صالح ابو سيف وكمال الشيخ ويوسف شاهين ثم جيل حسين كمال واشرف 

ي، وكان قد سمع ايضا عن اختفاء توفيق صالح الذى رأى له فيلم فهم
ويفسر هو عدم تركيزه هذا بأن دافعه وقتها كان اخبار السينما ) .. المتمردون(

وهو ما جعله يرفضها من داخله، . والسينمائيين التي كانت تنشر وأغلبها ال يسر
ته به، بل ربما من وخاصة عندما بدأ العمل في المسرح بالقاهرة وتنامت عالق

قبلها بسنوات حين حضر بالقطار للقاهره ليقدم اوراقه لكلية الحقوق متبعا 
نصيحة غالية سمعها من احدهم، بأن يبحث عن فريق التمثيل في الكلية، وبالفعل 
وجد اعالنات على حوائط الكلية توجهه لما يريد، واالجتماع بعد نهاية آخر 

 على حد – الى االجتماع أو سقط عليه محاضرة في اول يوم دراسي، ذهب
 فوجد ناس ينظرون إليه من فوق لتحت، كان بينهم عصام الجمبالطى -تعبيره

كاتب السيناريو الراحل، وكان وقتها في السنة الثالثة بكلية الحقوق ورئيسا 
للفريق، كما اكتشف أبا روحيا للفريق له عشر سنوات في الكلية، هو عصمت 

 نصا مسرحيا كانوا يزمعون تنفيذه، بداية بتوزيع األدوار على خليل وكان قد كتب
اعضاء الفريق، فأعطوه دور وكيل نيابة، عندما قرأ النص اكتشف أنه أحد أدوار 
البطولة في مسرحية عن ثالثة اشقاء احدهم وكيل نيابة والثاني ضابط والثالث 

ضل مالديه، بدلة مجرم ويعلق بأنه نص يشبه فيلم العار، كان ذاهبا إليهم بأف
العيد التي فصلوها له في بورسعيد، فبدأ وكأنه مستعد للشخصية من قبل أن 

لكنه بعد فترة بدأ يشاغب زمالئه في الفريق ويطالب بتقديم ... يدخل عليهم
المسرح العالمي واعماله الكبرى بدال من التركيز على مايكتبه االعضاء من 

ال معهم ساعده فيه الجمبالطي وهو اعمال واحيانا استكتشات، ودخل في سج
ماجعل الفريق يعيد ترتيب أوراقه ويقدم طوال سنوات دراسته اعمال تليق 

 .حتى لو كانوا طلبة هواه.. بمسرحيين حقيقيين
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في بحثه عن العمل بالمسرح، عمل في تمثيليات التليفزيون وفي االذاعة حتى  •
 ايجار الشقة ويفي بمتطلباته الشخصية، كان يحصل على ثمانية يمكن ان يدفع

جنيهات عن التمثيلية القصيرة وينتظر االعالن عن اختبارات المسرح القومي، 
وبالفعل اعلن عن قبول دفعة جديدة، لكن في مسرح التلفزيون الذي كان قد بدأ 

حتى وصل  بشعبة واحدة، ثم تكرر قبول دفعات لمسرح التليفزيون ١٩٦١عام 
عدد فرقه المسرحية الى عشرين فرقة، ودخل االمتحان وكان ترتيبه األول على 

 .الناجحين

ثم أعلن عن اختبارات المسرح القومي، وكان هذا ماينتظره تحديدا، فتقدم، وكان  •
امتحان القومي ثالثة امتحانات معا، على مدى أربعة شهور، هي تصفيات في 

الفصحى، ومرة باللغة العامية، ثم امتحان في األدب األداء التمثلي مرة بالعربية 
المسرحي، نجاحه في اختبار مسارح التليفزيون لم يشغله كثيرا  برغم الترتيب ، 
ومن مفارقات القدر معه أن كل من زمالئه الناجحين قد حصل على فرص عديدة 
ي في اعمال مسرح التليفزيون ـ وبينهم عادل امام وسعيد صالح وصالح السعدن

ـ إال هو الذي لم يسند اليه أحد أي دور ـ ولم يغضب هو وأن إصابته الدهشة 
مرات عديدة، فقد ركز كل أحالمه على مكان واحد فقط، المسرح القومي وخشبة 

 .مسرح األزبكية التي كان يغازلها من بعيد كلما مر من منطقة العتبة ألمر ما

رات المسرح، وبدأ العمل في ومن جديد اعلنت النتائج، وكان االول في اختبا •
االسبوع االول بعد اعالن النتيجة ومع ذلك ظل ينتظر طويال صدور قرار التعيين 

عامان كامالن من االنتظار، يعمل بدون قرار تعيين واألمور مرتبكه بسبب .. فيه
ضم هيئة المسرح الى وزارة جمعت بين الثقافة واالعالم معا، فجأه في عقب 

لم يكن يعرف وقتها هل يسعد .. اشرة، صدر قرار التعيين له مب٦٧نكسة يونيو 
أم يحزن فقد كانت االجواء العامة صعبة في تلك االيام، باالضافه لكونه يعمل 

 .بالفعل ولكن كانت لديه شكوك وقلق لم تتبدد إال بالقرار
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لها دخوله في في اطار عمله بالمسرح الكبير، تعلم محمود ياسين الكثير وأو •
ساحات منافسة مع نجوم أفذاذ يسبقهم تاريخهم الطويل بينما كان هو بال تاريخ 
امامهم، لكن معرفته ببعض كبار المسرحيين اثناء دراسته الجامعية، وقيامهم 
بأخراج اعمال المسرح الجامعي، أفاده كثيرا ألن هؤالء كانوا على معرفة 

 الغربة االول في بداية عمله بالمسرح بإمكانياته مسبقا، وهو ما أزال شعور
القومي واعطاه فرصا تالئمه في اول احتكاك له بجمهور القاهرة المتمرس، 
وكان من هؤالء المسرحيين المخرج عبد الرحيم الزرقاني الذي اعطاه فور 

للكاتب على سالم، ويرسم ) الحلم(نجاحه في االمتحان دورا مهما في مسرحية 
 :وقف على النحو التاليلي محمود ياسين الم

كنت البطل الجاد للمسرحية ، المنوط به عبء توصيل رسالة المؤلف "  •
والمخرج، ولكن كان البطل الكبير للعمل والذي ذهب الجمهور للمسرح من اجل 

وكان دوره كوميديا في مسرحية .. أسمه هو الفنان عبد المنعم ابراهيم 
هادات هذا الفنان الكبير وشخصيته اجتماعية وفي هذا الدور رأيت وتأملت اجت

األدائية وعالقته بالناس التي تفاعلت معه لدرجة أنها كانت تضحك في مواقف لم 
يكن يتخيلها أو يقيم لها وزنا على الورق لكنها على المسرح تحولت الى شيء 
آخر، كان دور عبد المنعم ابراهيم اكثر انسانية من دوري بينما كان دوري في 

 "!!.  بتاع المرحلة دي one way أو كنت الـ اتجاه واحد
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مسرحية جان بول سارتر، فى دور ) الندم(قدم محمود ياسين ) .. الحلم(بعد  •
يقول عنه أنه وضعه في مكانه أعاد من خالله ترتيب أوراقه، كان المخرج هو 

الذى تعلم منه و" استاذي الثاني"فنان المسرح سعد أردش الذي يقول عنه 
إمكانيات أدائه، فحتى ذلك الوقت كان يعتمد على خبراته الشخصية وتلك 
المالحظات التي يلتقطها بنفسه من اآلخرين، لكن عندما بدأ يحتك بالمسرحيين 
المحترفين من خالل الجامعة، بدأ يتعلم ما لم يعرفه من خبرات الهواة، كان أول 

عث على الضحك، بل أنها أضحكته ما تعلمه من سعد أردش نصيحة قد تب
وزمالئه في الجامعه عندما كان يخرج لهم عمال في السنة الثانية عندما أوقفه 

.. جيب من الحجاب الحاجز.. يا أبني سيبك من األداء ده"فجأة عن التمثيل قائال 
لكن أردش استمر في إسداء .. توقف هو مبهوتا" من قلبك.. من صدرك 

 صاحب حنجرة كلثومية لكن دي أنا مش عايزها، انا يامحمود أنت"النصيحة 
 "قولي أزيك ياسعد.. عايز اللي طالع من قلبك

هي دي، ويؤكد بأنه يعمل .. فطلبها منه بطريقة ثانية قبل أن يهتف.. قالها" 
بهذه النصيحة حتى هذه اللحظة، وهو مقتنع بها تماما ويعترف لهذا األستاذ، بأنه 

الذي عمل به، برغم انه كان قد قرأ كثيرا بل حفظ كتاب وجهه الى تكنيك األداء 
وكان يتوقف دائما عند جملة قالها هذا المسرحي .. ستانسالفسكي األول، والثاني

كان يتذكرها كلما بدأ ) ولو كان تافها .. لكل ممثل معجبين( الكبير وأصابت منه هي 
كن األمر أختلف مع يدرك ظهور معجبون له سواء في بورسعيد أو مسرح الكلية، ول

جمهور المسرح القومي، وكذلك اعضائه من العاملين به الذين احتضنوه، وشعر 
عظمة " بينهم بأنه في المكان الذي يتمناه وهو يؤكد هذا بكلمات صادقة ومتواضعه 

المسرحيين أنهم أوعزوا الى بأنني صاحب موهبة ينتظرها مستقبل كبير، وأن لدى 
علني أستطيع تمثيل مشهد طويل عبارة عن صفحة تبدأ استعداد أدائي شعورى يج

بالزيرو وتصل الى الكليماكس ، وكان هذا دورا اختارني له االستاذ حمدي غيث في 
مسرحية ثالثة كان يحتاج لممثل متمكن يؤدي صفحة كاملة أؤديها مره واحده 

 الدور بصعود أدائي من البداية حتى النهاية، أصر حمدي غيث أن أؤديه وقمت بهذا
ـ المشهد ـ وأثناء العرض كانت تأتيني االشارات والعالمات من أسرة المسرح بأن 
هناك ناس مهمين يريدون رؤيتي، وكان الطلب على دائما بعد الفصل االول من هذه 

وتصفيق جبار ) سوكسيه(المسرحية والمشهد الذي أؤديه لمدة ثالثة دقائق آخذ بعده 
أللفريد فرج، وقد قال لي حمدي غيث لكي ) المالزير س(، كانت المسرحية هي 

يقنعني أن هذا الدور اليستطيع ان يعطيه ألي واحد وكان دور الرسول يحمل رسالة 
 .من قوم إلى األعداء
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وكان أول الناس المهمون الذين أرادوا رؤيتي في هذا العرض هو صالح أبو 
 ، قال لي أنه سيف الذي صعدت اليه في مكتب آمال المرصفي ، مدير المسرح

 .يريدني في الغد بمكتب رمسيس نجيب

وكان .. إال وحضر الى المسرح من جديد ضيف مهم جديد.. ولم يمر يومان
 .وهي قصة سيأتي ذكرها في الفصل التالي.. يوسف شاهين

***** 
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 الفصل الثانى
 

      
 

فى مصر،  " جماعة السينما الجديدة    " من القرن الماضى ظهرت     فى الثلث األخير     
وكان الملفت فى مشروعها الفنى إعالنها صعود دفعة جديدة من المبدعين إلى الحياة             
الثقافية والفنية، كما كان من الملفت فى هذا الزمن أن الجماعة الجديدة انطلقت مـن               

 ١٩٦٧وقتها وهو هزيمة يونيو     حالة الوعى العام بمعطيات التاريخ والزمن والحدث        
 .التى سميت مخففا النكسة

أيضا كان من الملفت أن أعضاء الجماعة كانت لديهم مشروعات سينمائية طموحـة             
وقوية ال تفصل بين الفن والوطن، أى بين المشروع السـينمائى وبـين المشـروع               

قتال، ولـو   الوطنى، وترى فى الفيلم سالح مثل األسلحة التى يستخدمها الجنود فى ال           
 أى منـذ    ١٩٧٣أحصينا وتأملنا األفالم الوثائقية التى قدمت قبل وبعد حرب أكتـوبر            

 ونقمتهم لما حدث وحيث سمح المركز القومى للسينما التسجيلية          ١٩٦٧الهزيمة عام   
أن يعبروا عما يجيش فى صدرهم واستعرضنا أسماءها وأسماء صـناعها، لوجـدنا             

ل واألسماء التى بشرت بعصر قادم مزدهر للسـينما         سلسلة شديدة األهمية من األعما    
المصرية المختلفة عن السينما السائدة، حيث تلعب دورا جديدا فى شحن الوعى العام             
بقيم الحق التى سقطت تحت سنابك الغازى المحتل رغم إرادتهـم، وإعـالء رايـات               

 مطلع القرن   الحرية والمقاومة، تلك القيم التى ناضل المصريون من أجلها طويال منذ          
التاسع عشر، ولمدة قرنين من الزمان وتحملوا كثيرا، سـواء مـن قهـر االحـتالل                
اإلنجليزى أو استبداد الحكم الملكى، أو طغيان قيم التخلـف االجتمـاعى، أو انقسـام               
الحركة الوطنية، وتحولوا إلى فرق متنافرة، بعد الوحدة والتكاتف وراء زعامة سـعد             

، وعلى مدى قرنين كان مشروع النهضة المصـرى         ١٩١٩ زغلول والوفد إبان ثورة   
الوطنى حلما وأمال للجميع للخالص من االستبداد والديكتاتورية والفساد وعلى رأسه           

 ، ألنها أنهت عقودا ١٩٥٢ يوليو ٢٣فساد الحياة الحزبية، ولذلك رحبنا جميعا بثورة 
نهائيا مـع اإلنجليـز   من الصراع بين التيارات السياسية فى مصر، كما حسمت األمر   

، غير أن الثورة بكل ما حققته لنا فى بـداياتها الناهضـة             ١٩٥٤باتفاقية الجالء عام    
ومشروعها القومى المصرى والعربى، عجزت عن إدراك قيم التعددية بمعنى التأسيس 
لحياة حزبية شريفة تعتمد على فضائل زمن التنوير ورموزه ومعنى االختالف الـذى             

عو إلى حياة ديمقراطية حقيقية، وفى إطار صعود الفكر األمنى تفشت           كان مواكبا ويد  
نظرية أهل الثقة الذين حجبوا بوالئهم، أهل الكفاءة والخبرة والعلـم وكـل الفضـائل              
األخرى، ومن هنا جاءت النكسة التى أعتقد أغلبنا أنها فاجأتنا، لكن الحقيقة أنها لـم               

ى ظل الثورة وبرزت بجالء فى كل ما كتب         تكن مفاجأة لكل عوامل الفساد التى نمت ف       
عن تلك المرحلة برغم أن الهزيمة أتت من الخارج من حالل النكسة، وكـان وقعهـا                
علينا آنذاك أشبه بالزلزال حيث سادت حالة من الذهول والغضب الشديد كـرد فعـل               

 مـن   للهزيمة بعد أن سلم الشعب كله بعبقرية قيادته التى اعتقد أنه ال يأتيها الباطـل              
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أمامها أو خلفها ونصبها مرجعية حتى فى أتفه األمور ، وكان من جراء ذلك أن أعلن                
الكثيرين كفرهم بكل شىء فى الحياة، وأولها مبادئ الثورة ومنجزاتهـا، وانسـحبوا             
على ذواتهم يتجرعون أحزانهم ويلعقون جراحهم التى تسببت النكسة فيهـا، بينمـا             

 .اب السقوط وجذور النكسة وبدأ يحلل أسبابهاصرخ البعض اآلخر متسائال عن أسب
فى هذه األجواء شعر الكثيرين من المصريين بالضياع والتمزق وفقدان التوازن، رأى            
البعض منهم أنه يجب أن يفعل شيئا ليستعيد توازنه، وأنهمك البعض اآلخر فى البحث              

 وتحميـل   عن مشروعات مضادة لإلكتئاب والسقوط، بينما قنع آخرون بجلد الـذات،          
 .النفس ما ال طاقة به أى بكل المسئولية عن الهزيمة

 
   

فى هذا الوقت الصعب سمع الناس عن جماعة السينما الجديدة، تجمع شبابى فى              
كل التخصصات السينمائية، مخرجين كتاب مصورين مونتيرين، وأغلـبهم مـن أول            

 ١٩٥٩أنشـأته الدولـة عـام       الدفعات التى تخرجت من المعهد العالى للسينما الذى         
والتابع ألكاديمية الفنون فى الهرم، التى افتتحها وزير الثقافة أحد الضـباط األحـرار              
المثقفين والمستنيرين ثروت عكاشة وكان مواكبا للعصر من اهتمام بالفنون واآلداب،           
وهو أحد حسنات الثورة، من أجل إحداث نهضة فى وسائل تدريس الفنون وإنتاجها،             

من هذا المعهد بال تغيير يذكر فى الواقع، أى         ١٩٦٣ت أول دفعة قد تخرجت عام       وكان
أنشئ المعهد وخرج دفعات دارسة ومثقفة، لكن من دون خطة تسمح لهم بـالتغيير،              
وحيث تتالت أيضا دفعات خريجى المعهد لتجد السوق السينمائية مربوطة ومحكمة من 

توقفة عند أساليب إنتاج قديمة، وأشكال      خالل مفاهيم تقليدية متخلفة فى الصناعة وم      
فنية ثابتة وموضوعات مكررة، مما أغلق العمل السينمائى دون محـاوالت التجديـد             
والتنويع واالبتكار ودون فتح قناة لألجيال الجديدة التى تريد االختالف، بحجة الحفاظ            

والتى آلت على الجمهور أى الربح، والمؤسف استمرار ذلك بعد تأميم صناعة السينما     
. ملكيتها للدولة، وتشكل مؤسسة السينما الخاضعة للدولة وتقع مسئولية التغيير عليها 

والذى يكشف حقيقته شباب السينما الجديدة فى ذلك الوقت والذين يمثلـون منـاهج              
فكرية واجتماعية متعددة، ومصالح مهنية مختلفة ومع ذلك فهم خارج الحسابات، إال            

 . ا على رفض هذه األوضاع كلها فى الواقع والسينماأن المهم أنهم اجتمعو
وفى اعتراف واحد من مؤسسى الجماعة المخرج التسجيلى فـؤاد التهـامى، يبـدو              

ابتدينا بعد الهزيمة مباشرة، وشعرنا بأننـا       " الشعور بالذنب دافعا مهما لدى بعضهم       
نا القيام به تجاه    أيضا مسئولون عن الهزيمة، ألننا لم نقم بالواجب الذى كان يجب علي           

السينما، وأصبح علينا أن نتشارك فى صنع القرار، سألنا أنفسنا من نحن؟، وكانـت              
اإلجابة هى نحن جيل تراكم من خريجى معهد السينما وخريجـى الجامعـات الـذين               
يعملون فى السينما، وأيضا كان بيننا من هو خريج من معهد السيناريو الذى أقامـه               

التى كانت أحد شركات القطاع العام      ) فيلمنتاج  (  فى شركة    صالح أبو سيف ذات يوم    
السينمائى، إذ كانت السينما مسئولية الدولة وقتها أو جزء من اهتمامها األساسـى،             
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بدليل وجود القطاع السينمائى فلماذا الثورة؟ ، كان نظام اإلنتاج فى القطاع العام قـد               
 القطاع الخاص، وكـان الهـدف       أوصل السينما المصرية إلى طريق مسدود مثله مثل       

األساسى للجماعة تغيير نظام اإلنتاج فى السينما المصـرية وعمـل السـينما التـى               
انظروا كيف حدث اإلدراك المبكر لما وصل إليه حال السينما المصرية بين            ". ( نريدها

الخاص السابق والعام الذى أتى، أى كيف أوصل كالهما هذه السـينما إلـى طريـق                
 ) !!!. بدأ هؤالء الشبان يرون الحقيقة وكيفية الخالص مسدود وكيف

ضمت جماعة السينما الجديدة جيال كان يعرف بعضه فى التجمعات السينمائية الثقافية            
مثل جمعية الفيلم ومن بعدها نادى سينما القاهرة، وعروض المراكز الثقافية لسفارات            

الى، والروسى، ومعهـد جوتـه      بعض الدول األجنبية ومن بينها المركز الثقافى اإليط       
األلمانى، وكانت مراكز نشطة، لكن كان الفرق بين لقاءات السينمائيين الشـبان فـى              
هذه الجمعيات والمراكز أنها لقاءات هواة يشارك فيها كل من يتذوق ويعشق السينما             
كفن فقط، بينما احتاج هؤالء السينمائيين الشبان إلى كيان مختلف يعبر عن خروجهم             

طاق الهواية إلى عالم االحتراف، أى أن تجمع هواة السينما فى جمعيـة الفـيلم               من ن 
ونادى السينما الوليد، تحول إلى اتحاد أو جمعية للمحترفين من خالل جماعة السينما             
الجديدة والتى تهدف إلى تقديم سينما روائية مختلفة، وبهدف خلق فرص عمل لهؤالء 

م لها، واعتبروها عملهم ومستقبلهم، يضاف إلـى        الذين درسوا السينما بجانب هوايته    
ذلك ظهور اتحاد السينمائيين التسجيليين الذى ظهر أيضا كرد فعل للتكتل مـن أجـل               
خلق فرص عمل وإبداع من خالل الفيلم الوثائقى والتسجيلى، وحيث حققت السـينما             

ن للسـينما   التسجيلية فى العالم نجاحات كبيرة ساهمت فى انتقال أجيال من التسجيليي          
الروائية وعلى األخص فى أوروبا الشرقية وبدرجة ما فى أوروبا الغربيـة وأمريكـا              
وكندا، بيد أن نظام العمل دائما مرهون بنظام مختلف فى اإلنتاج عن النظام السائد فى               
السينما المصرية، نظام يخلق أشكال جديدة لإلنتاج عرفها هؤالء عبر تجارب الخارج            

يشاهدوها، عبر عروض المراكز الثقافية وجمعيـات السـينما مـن           التى كانت تأتى و   
ناحية، أو من خالل احتكاكهم بالسينما العالمية، من خالل سفر كثير منهم فى بعثـات               
دراسية، أو حضور مهرجانات، وكانت السينما األوربية شرقا وغربـا تحديـدا هـى              

واإلبداع، فى ظـل أفكـار      النموذج المهم لنجاحها فى تطوير آليات اإلنتاج والصناعة         
ونظريات مختلفة عن السينما الهوليودية المسيطرة بأساليبها على صناع السينما فى           
العالم التقليدى وخصوصا ما يتعلق بنظام النجوم األمريكى الذى تتمركز حوله آليـات             
صناعة الذوق السائد ومفاتيح شباك التذاكر، والذى إلى حد كبير تأثرت به السـينما              

ية بآلياتها المختلفة منذ زمن طويل، حتى بعد تجربة القطاع العام، التى كـان              المصر
من المفترض، أن تحاول المساهمة فى تخليص الصناعة بالتدريج من مفهوم العرض            
والطلب والشباك والجمهور يريد ذلك، إلى مفهوم الخدمة الثقافية التى تدعمها الدولة            

غيير الذوق فى المدى البعيد بحيث تنجح هـذه         وال تخاف فيها من الخسارة، من أجل ت       
السينما وتحقق العائد فيما بعد، وذلك ألسباب كثيرة، على رأسـها أن العقليـة التـى                
أدارت صناعة السينما قبل التأميم هى نفسها التى جئ بها لتديرها بعـده، فأسـتغلها               

لعمـل  ضعاف النفوس ليغترف بعضهم منها لحسابه من ناحية، ومن ناحية أخـرى ا            
، وفى الوقت الذى أطـيح فيـه بالتجربـة          "المال السائب يعلم السرقة     " بالمثل القائل   
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نفسها مع مطلع السبعينات وبعد موت الرئيس جمال عبد الناصر، ومجـئ الـرئيس              
السادات بفلسفة اقتصادية مغايرة تماما بالعودة إلى نظرية االقتصاد الحر، وكان مـن             

ر التى منى بها القطاع العام السـينمائى، والمـذهل أن           بين ما استند إليه هو الخسائ     
يكون أول قطاع عام يلغى بالكامل بقرار، أى تعود السينما بكاملها إلى القطاع الخاص              

 ملكية الدولة ألصول الصناعة االستوديوهات ومعامل الطبع        ءإنتاجا وتوزيعا، باستثنا  
 .والتحميض والصوت ودور العرض

 

    
بدأ شباب السينما الجديدة اجتماعاتهم فى كل مكان برفض الهزيمة ورفض االنهيـار،             

كيف نهزم ونحن لم نحارب بعـد، ولـم         ( تساوى الظرف السياسى والسينمائى لديهم      
، قالوا إن لنا دورا لم نقم به والبد أن نؤديه حتـى ال تصـل بنـا                  )نصنع األفالم بعد    

وكنا نستند إلـى شـرعية سـينمائية        (  إلى هزيمة جديدة،     األمور بعد سنوات أخرى   
موجودة داخل النظام السينمائى الذى نرفضه، ألننا لسنا نبتا شيطانيا، ولكننا امتـداد             
 .لسينمائيين سبقونا مثل كمال سليم والتلمسانى وأحمد كامل مرسى وصالح أبو سيف

 واالجتهادات، تم إشـهار     وهكذا بعد عام من الهزيمة وعشرات اللقاءات واالجتماعات       
جماعة السينما الجديدة، التى سبقتها إرهاصاتهم فيما سمى بمجلة الغاضـبين التـى             
سمح لهم رئيس تحرير مجلة الكوكب الكاتب الكبير رجاء النقاش آنذاك والتى كانـت              
تصدر عن دار الهالل، والتى كانت من ضمن المؤسسات الصحفية التى أممتها الدولة             

، وكان مؤمنا بأفكارهم بأن يكتبوا ما يشاءون عبـر هـذا الملحـق              ١٩٦١بعد عام   
المكون من أربع صفحات يعبروا فيها عن مكنون صدورهم كل أسبوع، والتى صـدر              

، ١٩٦٨، فى مايو عـام      )المؤتمر األول للسينمائيين الشباب     ( بيانها األول بعد عقد     
، وتحددت فيه أيضا الحلول     وهو بيان شامل تمثلت فيه كل مطالب السينمائيين الشبان        

العملية التى انتهوا إليها فى مناقشاتهم المطولة بعد اجتماعات لجان متخصصة فى كل         
فروع العمل السينمائى، شكلت من بينهم ومعهم عدد من النقاد الشـباب والمثقفـين              
السينمائيين، وقد قسم البيان إلى ثالث أقسام، األول عن مفهـوم الجماعـة للسـينما               

دة المصرية كما يجب أن تكون، حتى تصبح سينما قومية حقيقية، والثانى عـن              الجدي
الشكل التنظيمى المطلوب حتى تنهض على المستوى التكنيكـى والفكـرى، والثالـث             
األساليب اإلنتاجية الجديدة، وكذلك حل مشاكل التوزيع والعـرض بأسـلوب علمـى             

من خالل الثقافة السينمائية،    مختلف، ثم بعث مناخ صحى مختلف للتعاطى مع السينما          
نريد سينما مصرية تتعمق فى حركـة       ( وفى نهاية البيان قال شباب السينما الجديدة        

المجتمع المصرى، وتحلل عالقاته الجديدة وتكشف عن معنى حياة الفرد وسط هـذه             
العالقات، بحيث إذا ما دخل واقعنا عالقات أخرى أكثر تطورا تطورت معه السـينما،              

 ).رة أخرى عن اإلنسان فى مرحلة تالية وكشفت م
باختصار السينما رآها السينمائيون الرافضون يومها سينما معاصرة، يجب أن تمتص           

محليـة  .. خبرات السينما الجديدة على مستوى العالم، وعندما تكون السينما واقعية           
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قعنـا  واضحة المضمون بفضل تعميق السينمائيين لوا     .. عالمية التكنيك   .. الموضوع  
 ".ستستعيد السينما جمهورها كما ستحقق انتشارا عالميا 

 

   
فى أجواء الحماس لسينما مختلفة، ورفض أساسيات سينما سـائدة، ورفـض نظـام              
النجوم تحديدا، وضعت الجماعة نظاما جديدا تنتقل من خاللـه مـن النظريـة إلـى                

الل اقتصاديات أفرادهـا وحـدهم      التطبيق، كان صعبا أن تنتج الجماعة أفالمها من خ        
ألنهم ببساطة لم يكونوا يملكون المال فهم مجرد شباب فى مقتبل حياته، أغلبهم مـن               
طبقة متوسطة وأقل من المتوسطة، فكان نظام المشـاركة مـع مؤسسـة السـينما               
المملوكة للدولة هو الحل األفضل، وربما الحل الوحيد المتاح، المؤسسة بإمكانياتهـا            

ة التى تكفل تأجير األستوديو ومعدات التصوير وأجور الفنيين، بينما يشـارك            اإلنتاجي
 .أعضاء الجماعة بأجورهم، ثم يحصلون عليها بعد عرض الفيلم وتحقيق اإليرادات

كانت اللجنة المشكلة من بين أعضاء الجماعة لفحص مشروعاتهم المقدمة، قد تكونت  
بل أن يتحول إلى اإلخراج، والمخـرج       من بعض الكتاب فى ذلك الوقت رأفت الميهى ق        

التسجيلى الراحل سامى المعداوى، والمخرج الشاب محمد راضى، الذى اختير رئيسا           
للجماعة للسنوات الخمسة األولى، ومن خالل األعمال التى قدمت للجنة أتضح تيـار             

م، الفكر السائد وقتها لدى السينمائيين الجدد، وهو التعبير عن الموقف الحالى لجـيله            
سواء فى الحياة المدنية أو العسكرية، حيث كان العديد منهم قد جندوا فـى صـفوف                
الجيش، ورأى أصحاب المشروعات المقدمة للجنة، أن الجندى المصرى لم يقصر بل            
لم يحارب، وأن المسألة تمت بتعليمات فوقية أوصلتنا للهزيمة، بـدليل بـدء حـرب               

ضا ما حدث للمجتمع من تغييرات مبدئيـة،        االستنزاف والحماس لها، وفى المسألة أي     
 .وموقف مائع من الكثير من القضايا الهامة، التى لم تعد واضحة

، )أغنية علـى الممـر      ( تمت الموافقة على أول مشروعات الجماعة، كان الفيلم هو          
الذى كتب قصته على سالم عن مسرحية من فصل واحد له، وكتـب لـه السـيناريو                 

وأخرجه على عبد الخالق، أحد شباب خريجى معهد السينما،         والحوار مصطفى محرم،    
وأحد أعضاء الجماعة كأول عمل له، وضم ألول مرة مجموعة مهمة من السينمائيين             
الشبان العاملين بالسينما بجانب المخرج، مهندس الديكور والمناظر صالح مرعـى،           

 .نشأتمدير التصوير رفعت راغب، المونتير أحمد متولى، والموسيقى حسن 
أما فى التمثيل فقد كان األمر مختلفا، فإذا كان أبطال الفيلم هم مجموعة من الممثلين               
الشبان الذين عمل بعضهم قليال وهم محمود ياسين وأحمد مرعى وصالح السـعدنى،             
وعمل البعض اآلخر أكثر مثل صالح قابيل، إال أن األمر تطلب ممثال كبيرا يقودهم فى               

فى صحراء  ) دشمة  ( شاهدها على مقاتلين متحصنين فى ملجأ       دراما تقوم فى أغلب م    
، تأبى االنسحاب وتظل تقاتل العدو للنهاية ، وكان هذا ١٩٦٧سيناء أثناء حرب يونية 

الممثل محمود مرسى، والذى دراميا مفروض أنه قائدهم والمثل والقدوة فى الصمود،            
 أن محمود ياسـين نفسـه       ومن جانب آخر يشكل اسما له وزنه فى دعاية الفيلم، إال          

احتضانه لهم كمجموعة شابة واعـدة، بالحـب والنصـح          " فى حواره معى    " يتذكر  
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والتوجيه حيث تحولوا إلى فريق يعزف لحنا متناغما من حيث األداء، وساعد علـى              
ذلك أن الدراما كانت تنبع من االحتكاك بين الداخل والخارج، بين شباب فـى العـراء                

لهواجس والمخاوف من كل لون، حول مهمتهم وأهاليهم، وتمسكهم         تتنازعه األفكار وا  
بموقعهم وسط دوى مدافع العدو وقناصته، الذين يحاصرونهم، ويتساقط الواحد منهم           
تلو اآلخر شهيدا، إلى الحرب النفسية التى يشنها عليهم عبر مكبرات صوته ليـزرع              

لمصرى انسحب وتـركهم    فيهم الرعب والرغبة فى االستسالم، من بينها أن الجيش ا         
وحدهم يواجهون مصيرهم، وشكوكهم بين أنه حقيقة فعال ومن ثـم ال جـدوى مـن                
االستمرار والصمود، ثم غلبة وطنيتهم التى جعلتهم يقررون االستمرار حتى لو كـان             
ذلك فعال، ليضربوا درسا فى الفداء وقتل أكبر عدد من قوات العـدو قبـل أن ينـالوا       

 . الشهادة
 الفيلم السابع لمحمود ياسين والخامس عشر لمحمود مرسى، ويصف ذلك كان هذا هو

لقـد كانـت    " على نحو دقيق ومنصف،     " سامى السالمونى   " الناقد السينمائى الراحل    
مهمة هؤالء الممثلين األربعة الشبان صعبة وهم يعملون مع حوت كبير مثل محمـود              

 وعندما كنت أحضـر تصـوير       مرسى، له تلك القدرة على ابتالع كل من هو بجواره،         
الفيلم كنت أخشى على الشبان األربعة من محمود مرسى، وأحس أن المعركة األخيرة             
غير متكافئة، ولكن األوالد نجحوا تماما ربما ألن روح الفريق المتكامل سادت العمـل              

 ).كان سامى السالمونى واحدا من أعضاء جماعة السينما الجديدة ( ، "كله 
 

     
 

كان أغنية على الممر فيلما هاما فى بداية مسيرة محمود ياسين للنجومية، ألنه جاء              
فيلما هاما فى تاريخ السينما المصرية على عدة مستويات فهو فيلم حربى وعدد هذه              

 فيلمين أو ثالث هم مجرد أفالم تنتمى ألفالم         ءاألفالم أقرب للصفر فى تاريخها باستثنا     
، كما أنه أول فيلم روائى يتعرض       )أرض اسالم، نضال األبطال، بوسعيد      ( بات  المناس

، و هو فيلم يدعو للمقاومة والصمود والتصدى للهزيمة، بل إن ما            ٦٧لهزيمة يونية   
حدث هو جولة فى معركة كبيرة يجب أن نستمر فيها حتى النصر، وهـو مـا حـدث              

حتى تحقق النصـر فـى أكتـوبر        بالفعل بعد ذلك من حرب استنزاف للعدو، استمرت         
، كذلك فإن هذا الفيلم الذى حقق نجاحا ملحوظا بعيدا نوع السينما السائدة فى              ١٩٧٣

أو ) منافيسـتو   ( موضوعاتها ونجومها، أكد أن الباب أصبح مفتوحا لالستمرار، فى          
بيان الجماعة الذى أعلنته وأنه قابل للتطبيق شريطة استمرار األوضاع التى تسـمح             

ر التجربة، بمعنى أن هذه الجماعة أو هذه الحركة المتمردة فى حينها، كان من               بتكرا
شأن استمرارها توسيع النهر الصغير الذى شقته ما لم تأتى متغيرات أخـرى غيـر               

إن أيام العمل فى هذا الفيلم ثم ظـروف         " متوقعة تجهضها، ويقول سامى السالمونى        
النسبة لمجموعتنا من الشباب المتشبث      كانت أياما مجيدة ب    ١٩٧٢ فبراير   ٢٨عرضه  

باألمل، فقد استطاع أن يطلق فينا طاقة حماسية هائلة حاولنا من خاللهـا أن نفعـل                
شيئا مشابها لما فعلته حركات سينمائية شابة أو جديدة فى بعض البالد األخرى، وكنا              
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نقرأ عنها وتبهرنا، وجاءت الفرصة لصنع نفس الشـىء علـى مسـتوى السـينما               
صرية مع تجربة أغنية على الممر و الظالل فى الجانب اآلخر لغالب شعث، الـذى               الم

بدأ التحضير له فى نفس الوقت، وإن تأخر إنهائه بحيث أصبح فيلم على عبد الخالق               
هو أو فيلم تنتجه الجماعة ضمن محاولة للعثور على عالقات إنتاجية جديدة مختلفـة              

 .   ديةعن اقتصاديات السينما المصرية التقلي

    
 

 قبل  ١٩٦٧من دوره كواحد من المقاتلين ضمن فى دشمة إبان حرب يونيو عام              
الهزيمة فى فيلم أغنية على الممر، أصبح محمود ياسين هو محور األحداث فى الفـيلم               

، المأخوذ عن قصة الكاتـب      )الظالل فى الجانب اآلخر     ( الثانى لجماعة السينما الجديدة     
وهو مخرج من   ) غالب شعث   ( د دياب، وكتب له السيناريو والحوار مخرج الفيلم         محمو

 وعاد إلى مصر    ١٩٦٧أصل فلسطينى، تخرج من أكاديمية السينما فى فينا بالنمسا عام           
 واستوطنوا مصر وعـائالتهم     ١٩٤٨ألنه من الفلسطينيين الذين نزحوا إبان النكبة عام         

كاد يكون مصريا، وحيث انتقل للعمـل بالقـاهرة         حيث عاشوا فى اإلسكندرية، والذى ي     
مخرجا بالتلفزيون المصرى الوليد، بعد اقتناع قياداته فى ذلك الوقت به عقب رؤيـتهم              

، ثم التقى بمجموعة السينمائيين الشبان وأصبح أحـد         "حكاية  " لفيلم تخرجه فى النمسا     
 .المؤسسين للجماعة

، وكان مدير تصويره سمير فـرج،       ١٩٧١انتهى تصوير الظالل فى الجانب اآلخر عام        
وواضع الموسيقى التصويرية عبد العظيم عويضة، وكالهما يعمل فى السينما الروائيـة            
للمرة األولى مثل المخرج، ومعهم مهندس المناظر صالح مرعى، ومهنـدس الـديكور             

خـرج  نهاد بهجت، واللذان عمال بفيلم الجماعة األول، بينما اشرف على إنتاج الفيلم الم            
محمد راضى كمنتج مكلف من قبل الجماعة، وكان محمود ياسين قد أصبح بطال لكنـه               
البطل الجديد الذى مازال فى مقتبل الرحلة، بعدما جذب االنتباه له لدى كل السـينمائيين               
سواء فى السينما السائدة وهؤالء الجدد، كل وفق رؤيته لقدراته ونوع السـينما التـى               

جالء فتحى أيضا بطلة جديدة التى بدأت تفتح لها أبواب السينما           يفضل تقديمها، وكانت ن   
كفيديت، نجحت سريعا فى تقمص نموذج جديد لممثلة األدوار الرومانسـية، ومعهمـا             
الممثل أحمد مرعى، وكان مشروع نجم صاعد لكن لم يساعده الحظ فيما بعد لتحقيـق               

ل دوره الخالد فى فيلم المومياء      ذلك، لعوامل كثيرة لكن يبقى فى تاريخ هذا الفنان الجمي         
( للراحل شادى عبد السالم، وهو هنا فى الظالل فى دور مصطفى زميل محمود ياسين               

قام بدوره المطـرب    ) بكر  ( فى كلية الفنون الجميلة، ومعهما زميالن آخران        ) محمود  
النوبى محمد حمام الذى قدم له الفيلم فرصة لم تكتمل حيث انقطـع بعـدها مشـواره                 

شـاب  ) محمـد   ( لسينمائى، ونفس الحال مع الزميل الرابع محمد لطفـى فـى دور             ا
فلسطينى يدرس فى مصر، وهو غير الممثل الحالى، وحيث يقيم األربعة فى عوامة على             
النيل، بعد ترك محمود مسكنه لينضم لهم، محمود هو األزمة أو الحجر الذى ألقى فـى                

 درامية، يعتمد السرد فيها علـى روايـة         العوامة فيحرك مشاعر الجميع وفق منظومة     
األحداث التى جمعتهم كل من وجهة نظره، وعلى نحو يضع المشاهد أمام االختيار إلـى               
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أننا لكى نرى   " الشخصيات ينحاز، فالحقيقة ذات ألف وجه، أو كما يراها المخرج نفسه            
 ".واقعنا بدون ظالل البد من أن تتعدد مصادر النور 

 
 عممثل الجيل الضائ

 
يمكن اعتبار الفيلم يمثل شريحة من الشباب المصـرى والعربـى باعتبـار أن بيـنهم                
فلسطينى، فى مرحلة تميزت بحراك سياسى واقتصادى واجتماعى أوصل فى النهاية إلى            

أنهم " ، وفى رواية مخرجه عن أبطاله       ٦٧ و ٦٦النكسة، حيث تدور األحداث بين عامى       
لفالح والصعيدى والقاهرى وكـذلك الفلسـطينى،       يعبرون عن شرائح مختلفة، ما بين ا      

، "الذى ينتهى الفيلم به إلى قناعة العودة إلى المخيمات للنضال ولـيس تعلـيم الرسـم               
ويذكر المخرج غالب شعث لمحمود ياسين لقدرته على التقاط كل ما أراده مـن تقـديم                

ـ            و تمسـكه بـه     الشخصية المركبة والمعقدة ببساطة، كما يذكر له موقفا مبدئيا هاما ه
مخرجا للفيلم ورفضه استكمال دوره من دونه، بعد أن توقف تصوير الفـيلم لخالفـات               

 .إنتاجية والتفكير استكماله بمخرج آخر
أتاح له دورا من أهم األدوار التى تستفز      ) الظالل  ( من جهته ذكر لى محمود ياسين أن        

عه السينمائى، الـذى    قدرة الممثل، ويضيف له خبرة مهمة فى مرحلة دقيقة من مشرو          
خرج فيه إلى العالم توا نجما جديدا واعدا، وإن جزءا مهما فى تحقيق التـوازن لهـذه                 
المعادلة، التأكيد على أهمية وقوة األداء لديه من خالل أدوار مختلفة، فى أفالم مختلفة              
عن األفالم السائدة، وفى إطار رؤية سينمائية تختلف عن اإلطار الذى وضـعته فيـه،               

 ).الخيط الرفيع ( و ) نحن ال نزرع الشوك ( بطوالت األولى له فى أفالم مثل ال
 

 محمود الذى فجر العنف لدى الجميع
 

هناك إجماع نقدى على أهمية دور محمود ياسين فى ذلك الفيلم، فهو فـى رأى الناقـد                 
السينمائى يوسف شريف رزق اهللا، الشخصية المحورية المحركة لألحداث التـى تثيـر             

ود أفعاله وتصرفاته بقية الشخصيات، فهو شاب وفد إلى العاصمة من الريف مـثقال              رد
بتقاليده، وعندما احتك بمجتمع المدينة فشل فى تحقيق التـوازن الـالزم، أمـا الناقـد                
السينمائى فايز غالى، فإنه يرى أن محمود وإن كان الشخصية المحورية التى تنبع منها              

 النسيج المتكامل من العالقات يتصاعد فى النهاية نحـو          األحداث وإليها تصب، فإن ذلك    
كشف الحقيقة المؤلمة لمحمود الذى استطاع، برغم كونه شخصية مهتزة تفجير طاقات            
العنف فى كل من حوله ودفعهم جميعا إلى اتخاذ موقف حاسم من أنفسهم، وهو أيضـا                

مجتمع، أدنى درجاته   إنسان فى مقابل عالم كامل يشتركون فيه جميعا فى كونهم ظالل ل           
 .هى العوامة التى تجمعهم، وأعلى درجاته هى واقع سياسى يتحرك نحو الهزيمة

 
 المتظاهر ـ العاجز ـ الالمنتمى
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، "خيرية البشالوى   " فى رؤيتها لمحمود ياسين من خالل الفيلم تقول الناقدة السينمائية           
و ونجالء فتحـى، فإنـه      إن محمود ياسين برغم من أنه كان من نجوم الشباك وقتها ه           

خضع لرؤية المخرج فى استخدام مختلف، حيث لم يستخدمها أبدا بـالمعنى التجـارى              
الستخدام النجوم، بل على العكس لقد أتاح غالب شعث لمحمود ياسين فرصة يثبت فيها              

الجـذاب  ) الجان بريمييـر  ( أنه ممثل المسرح الشاب القدير، لم يضيع نفسه فى سوق  
 بفعل شيئا إال أن يحملق فى نظرة تطب من جراء تأثيرها البطلة الحلـوة               الطيب الذى ال  

على الفور، وهذا ينطبق على باقى ممثلين الفيلم، فالتمثيل فى هذا الفيلم لم يطن مجرد               
 .تمثيل، من وجهة النظر الحرفية، وإنما كان أداء تمثيلى كامل

هذا الشاب الذى مزقتـه     وفى وصفها لشخصية محمود تقول أنه أهم شخصيات الفيلم ف         
وحدته الكاملة بعد أن هجره كل أصدقاؤه، يدرس فى كلية الفنون ويتظاهر بالتجديد فى              
الفن، ومع ذلك فهو عاجز عن أن يرى الجمال، أو يتمسك بالحب، فيلفظ االثنين معا فى                

 .عناء يقوده لالنهيار والعزلة الكاملة، فهو عاجز عن االنتماء
 من أكثر األفالم إثارة للنقد وللتعامل معه على مستوى الصـحافة            وربما كان هذا الفيلم   

السينمائية ألسباب عديدة منها كونه الفيلم الثانى لجماعة السـينما الجديـدة، ومنهـا              
موضوعه الجرئ الذى استدعى تحفظات عديدة لدى الرقابة، ومنها المتاعب اإلنتاجيـة            

، لكنه لم يعرض تجاريـا      ١٩٧٣ /٩/ ١٩التى حاصرته، فعرضت نسخة العمل منه فى        
، ليكون ترتيبه فى قائمة أفالم محمود ياسين الثانى والثالثين، بينما كان            ١٩٧٥إال عام   

 .من المفترض أن يكون بين أفالمه العشرة األولى على أقصى تقدير
 

   
 

ائيا، من خالل رحلة فيلم  الظالل فى الجانب اآلخر ورحلة صعود محمود ياسين سـينم              
تواجهنا مجموعة مالحظات هامة، أولها حجم الرهان عليه من قبل مجموعة كبيرة من             
العاملين بالسينما المصرية بكل أطيافها، أى من أتفهها إلى أكثرها جدية واحتراما لعقل             
المشاهد، ومن التى ال تراهن إال على شباك التذاكر، إلى التى تعطى ظهرها له، من التى             

التمثيل وقوة األداء من الكومبارس إلى النجم، إلى التى ال ترى فيه سوى             تهتم بجماعية   
نجم أوحد والباقى مجرد كمالة عدد ، وبنظرة إلى قائمة أعماله العشرة األول مثال يظهر               
هذا بوضوح مؤكدة على األهمية االستثنائية التى رآها ممثلو كل هذه االتجاهات فيـه،              

 ـ لصالح أبو سـيف، شـىء مـن     ٦٨القضية : ض هىوهذه األفالم وفقا لترتيب العر
الخوف ـ لحسين كمال، حكاية من بلدنا ـ لحلمى حليم، تحـن ال نـزرع الشـوك ـ       
لحسين كمال، أختى ـ لهنرى بركات، الخيط الرفيع ـ لهنرى لبركات، أغنية على الممر 

مام، ـ لعلى عبد الخالق، العاطفة والجسد ـ  لحسن رمزى، حب وكبرياء ـ  لحسن اإل  
 .ـ لمدكور ثابت" القصة الثالثة" صور ممنوعة 
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أول ما نكتشفه من هذه العينة األولى، هى العالقة المبكرة والوثيقة بالشخصـيات ذات              
األصل األدبى والمسرحى، أى القصص والروايات والمسـرحيات التـى تحولـت إلـى              

ل األسبق من خالل العمل األدبى، وأيضا       سيناريوهات أفالم، حيث نلمح فيها عمق التناو      
مالمحها المرسومة بعناية ودقة، فاألديب لديه عادة مساحة أوسع فى وصف الشخصية            
والتعمق فى ماضيها وحاضرها، بحيث يصبح من السهل على كاتب السـيناريو حتـى              

م العادى اإللمام بها بسهولة، فما بالنا لو كان كاتبا جيدا، أنظر أصحاب قصـص األفـال               
لطفى الخولى ـ ثروت أباظة ـ مجيد طوبيا ـ يوسـف السـباعى ـ       ( العشرة األولى 

ـ نيروز عبد الملك ـ يوسف عيسى ـ   ) مسرحية ( إحسان عبد القدوس ـ على سالم  
وبعضهم اشترك فى كتابة السيناريو والحوار، وكأنمـا كـان محمـود            ) نجيب محفوظ   

 المصرية، ليجسد مالمح أبطال نوعـان       ياسين على موعد مع زمن الرواية فى السينما       
من الجمهور، جمهور قراء األدب والمسرح، وجمهور المشاهدين لهـا بعـد تحولهـا              
ألفالم، وإذا كانت هذه العشرة أفالم عينة فإن من مجموع ما مثله محمود ياسـين فـى                 

 ). أربعين قصة ورواية ومسرحية ( السينما ما يقرب ثلثها مأخوذ عن أعمال أدبية 
ما أننا يمكن أن نضيف جمهورا ثالثا ساهم فى هذا الحضور القوى له هـو جمهـور                 ك

المسرح القومى فى مصر الستينات الذى شهده منذ أن ظهر لمدة ثالث أو أربع دقـائق                
كرسول يعلن شروط قائد الروم للسلم مع العرب، أو واحد مـن كـورس فـى خلفيـة                  

 .يفارا إلى أوديبالمسرح، إلى أن أصبح بطل العرض المسرحى من ج

         
لم يكن طبيعيا أن يتألق ياسين على المسرح القومى ويصبح له حضور قوى وكاريزمـا         
شكال وصوتا، بدون أن تسحبه الموجة إلى مناطق أخرى من البحر، فقد شاهده المخرج              

ـ          " ه طريقـة االكتشـاف      السينمائى حسين كمال فى أحد العروض، ولنتركه يحكى بنفس
محمود ياسين اكتشفته فى المسرح كورس فى مسرحية سليمان الحلبى، فدخلت سلمت            

خد بالك أنا هعمل منك نجم سينمائى كبير قوى، بعـد كـذا             .. عليه، اتعرفت بيه قلت له    
سألت حسن السبكى اللى كان معايا فى المسرح، قلت له فاكر الشاب اللـى عينيـه دى                 

 المصرى كله فيها، قال لى فاكر، سألته اسمه إيه، قال لى محمـود              حامل هموم الشعب  
يعنى . تقبل، قال أقبل  .. يا محمود هاديلك جملتين   .. ياسين، واتصل بيه وجالى، قلت له     

إيه تقبل، قال أقبل، فقلت له لو عملت الجملتين دول زى ما أنا عايز، هعمل منك أكبـر                  
 كمال عن اكتشاف محمود ياسـين فـى         انتهت كلمات حسين  !!. نجم ف مصر، وقد كان    

المسرح، برغم وجوده ضمن الكورس، عينيه عكست كل هموم الشعب المصرى وقتها،            
 . كانت الهزيمة وقعت بالفعل

 عن رواية الكاتب ثروت أباظة، كان حسـين         ١٩٦٩عرض فيلم شىء من الخوف عام       
 التلفزيون بعـد أن     كمال قد أصبح من نجوم اإلخراج فى نهاية الستينات وهو القادم من           

برزت موهبته فى إخراج أكثر من عمل قصير أحدها فاز بجـائزة اإلخـراج فـى أول                 
، ومنذ بدأ اإلخراج    )المعطف  ( مهرجان دولى للتلفزيون فى مصر عن فيلم قصير باسم          

فى السينما اعتمد كلية فى أفالمه على روايات الكتاب الكبار الرائجة، لكنه مـن جهـة                
ى جيل من كاتبات وكتاب السيناريو ممن برزت موهبتهم فى هذا العقد            أخرى كان يثق ف   
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أو عمل معهم فى التلفزيون، فى نفس الوقت الذى لم ينسى وعده الكتشـافه محمـود                
ياسين ووفى به، لينتقل من الكومبارس فى جملتين فى شىء من الخوف، إلى البطولـة       

ليه وحده، إنما شـاركه آخـرين   ، لكن المسألة لم تقتصر ع)نحن ال نزرع الشوك  ( فى  
، فى دور قصـير     ٦٨مثل صالح أبو سيف، أول من سمح له بالظهور أيضا فى القضية             

قبل شىء من الخوف، ومن بعده حلمى  وبركات، ويوسف شـاهين، بيـد أن الفـارق                 
الوحيد بين شاهين وبينهم أنه عدل عن اكتشافه فى آخر لحظة فى واحدة مـن أغـرب                 

 !!! المصريةقصص كواليس السينما

 68  
كان صالح أبو سيف ويوسف شاهين من رواد المسرح القومى الـدائمين، مـن هنـا                
توقفت عيونهم الخبيرة عند محمود ياسين، وطلي منه آمال المرصفى مدير المسرح أن             
يحضر بعد أداء دوره القصير فى أحد المسرحيات، كان أبو سيف يبحث عن بطل لفيلمه               

خوذ عن قصة الكاتب لطفى الخولى، والذى كتب لها أيضـا الحـوار،             ، المأ ٦٨القضية  
بينما اشترك فى كتابته على عيسى ووفية خيرى والمخرج، وفى مكتب رمسيس نجيب             
المنتج الشهير ذهب محمود ياسين فى التالى لتوقيع عقد البطولة كما أخبره صالح ابو              

ن ينتج الفيلم لحسـاب مؤسسـة       سيف، كان هذا هو اللقاء األول بينه وبين المنتج وكا         
السينما، وكانت النجمة الشابة ميرفت أمين والتى قامت ببطولة فيلم واحد من قبل، لكن              
رمسيس نجيب طلب االنتحاء بصالح أبو سيف جانبا، ليعود بعدها أبو سيف إلى ياسين              
معتذرا بعدم استطاعته إسناد دور البطولة إليه ألن المنتج اعتـرض حيـث ال يمكنـه                

الملصقات كبطالن للفيلم، حيـث وقـع       ) األفيش  ( لمغامرة بكتابة اسمين جديدين على      ا
يشـيل  ( عقد البطولة مع ميرفت أمين، وبالتالى البد أن يسند البطولة لـنجم معـروف         

بلغة أهل السينما، وكان البطل الذى تم اختياره هو النجم حسن يوسـف، لكـن               ) الفيلم  
وهلة األولى نجما فعال، ال يتردد فى االعتذار له بأنه          رمسيس نجيب الذى رأى فيه من ال      

سيعوضه ببطولة قادمة، فى الوقت الذى تدخل أبو سيف مؤكدا أنه ما زال مقتنعا بـه،                
وتأكيدا لذلك فسوف يعطيه دور آخر أقل مساحة لكنه سيعمل على إضافة مشـاهد لـه،                

 . تعبيرا تمسكه به
 ثالث اسمه حكاية من بلدنا، عـن روايـة          بعدها مباشرة حصل على دور أكبر فى فيلم       

المكامير للكاتب مجيد طوبيا، والتى كانت فائزة بالجائزة األولى للقصة السينمائية فـى             
المسابقة التى يقيمها األديب نجيب محفوظ أثناء رئاسته لهيئة السـينما فـى منتصـف          

محمـود  الستينات، كان بطل حكاية من بلدنا هو شكرى سرحان مع ناهد جبـر، لكـن                
ياسين يذكر أن دوره فيه كان محوريا، أضاف له قوة فى بداياته، بجانب المسرح، ومن               

 ..ثم زاد االهتمام به فلفت نظر يوسف شاهين

   .. 
كالعادة طلبه مدير المسرح آمال المرصفى ألن هناك من يريـد أن يقابلـه مـن                

لذى هنأه وطلب منه الحضور لمكتبه،      السينمائيين، لكنه كان يوسف شاهين هذه المرة، ا       
وكتب معه عقدا وأعطاه ورقا، كان سيناريو فيلم االختيار، ومخرج يحلم بالعمل معه أى              
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ممثل، ودور قرأه ففتنه، لكن فى اليوم التالى طلبه رمسيس نجيب، فذهب إليه ليفاجئـه               
نحـن ال   ، إنه بطوله فـيلم      ٦٨هو اآلخر بوفائه بوعده تعويضا عما جرى فى القضية          

نزرع الشوك، وأنه متفق تماما مع مخرجه  حسين كمال بأحقيته بالدور، وليست لديـه               
مشكلة فى األسماء هذه المرة على األفيش ألن شادية هى البطلة، ومعهما صالح قابيل،              

 .وإنها أى شادية لن تمانع فى قيامه بالدور أمامها
ر فيما طلبه منـه شـاهين       بين الفرحة والذهول سمع محمود كلمات رمسيس وهو يفك        

الليلة الماضية من تفرغ كامل لفيلمه، وقبل أن ينطق كان رمسـيس يخـرج مـن درج                 
مكتبه عقدا ليوقعه، عقدين فى يومين متتاليين، كان مثل على بابا الذى دخل المغـارة،               

 جنيها، وهو أجر البطل الجديد فى قانون السينما تلك األيام،           ٣٥٠صحيح أن األجر كان     
مع مؤسسة الدولة أو المنتج الخاص، لكنه كان مبلغ كبير بالنسبة إليه أيضا، فى              سواء  

زمن مرتبات المسرح العشرين جنيه شهريا، وتمثيلية التلفزيون النصف ساعة بثمانيـة   
جنيهات، ألنه كان يصنف كممثل من غير خريجى معهد الفنون المسرحية، فيحصل على             

 وينطق محمود أخيرا بعدما يخرج رمسـيس مئـة   .هذا األجر بدال من أثنى عشر جنيها  
يقدمها له جنيه بصفة عربون، حيث يمتنع عن قبولها ويعترف له بما حدث مع شاهين،               
لكن المدهش أن المنتج الخبير ال يغضب، بل يعقب ببشاشة ال تقلق خذ العقد معك وفكر                

طـويال، وتتعطـل    فى األمر، ربما تستطيع تنفيذ الفيلمان الن أفالم شاهين تأخذ وقتـا             
 .أحياننا

ويخرج محمود من عنده ال يدرى أيسعد أم يبكى، المئة جنيه مهمة فقـد كـان خاطبـا                  
ويستعد للزواج، وإمكانياته محدودة مثل أبناء جيله، وكان يريد االستقرار هو وخطيبته            
الفنانة شهيرة، وفى نفس الوقت متعلق بفيلم شاهين الذى تغلب عليه وأيضـا إغـراء               

ن الذى يرقد فى جيبه، ويخطر رمسيس نجيب باعتذاره بشكل نهائى، لكنـه فـى               العربو
نفس اليوم يتلقى مكالمة هاتفية على تليفون المكوجى فى الشارع الذى يسكن فيه، كان              
المتحدث حسين كمال الذى علم من المنتج باعتذاره عن الفيلم، كان غاضبا لكـن كـان                

 كاملة بأنها فرصة ال تعوض له فهـو كبيـر           نبيال، وهو يحاول إقناعه على مدى ساعة      
وإنتاج قوى ومع نجمة فى حجم شادية، كانت كلماته تحزنه والموقف كله بـات شـديد                
الصعوبة عليه ألنه يدرك أن حسين كمال صادق فيما يقوله، وألنه أحب التعامل معـه،               

كاتـب  كذلك مفاجئاته التى دائما تميز أفالمه، حيث حدثه هذه المـرة عـن اكتشـافه ل               
الكاتب الصحفى والناقد السينمائى بجريدة أخبار اليـوم        ( سيناريو جديد هو أحمد صالح      

والذى يتوقع له مستقبال جيدا فى السينما، لكنه برغم ذلك          ) والذى درس السينما أيضا     
 . تغلب عليه االرتباط بيوسف شاهين وفيلمه مصمما على االعتذار لحسين كمال

اجأ بالمكوجى يطرق باب شقته قائال له أن هناك من ينتظره فى            لكنه فى اليوم التالى يف    
سيارته، فيطل من البلكونة فيرى يوسف شاهين فى الشارع واقفا أمام سيارته مشـيرا              
إليه بحدة بالنزول حتى ولو بالبيجاما، ويناوله جريدة األهـرام غاضـبا يسـأله عـن                

خلـع روب   " عنـوان الخبـر،     المنشور بها فى باب كمال المالخ الصحفى الكبير، كان          
، لم يكن بالطبع قـد قـرأ الجريـدة و إال            "المحاماة ليقوم ببطولة نحن ال نزرع الشوك        

اختلف رد فعله، كذلك ال يدرى حتى لماذا نشر الخبر على هـذا النحـو، فهـو أخطـر                   
رمسيس نجيب بموقفه وتمسكه بفيلم شاهين وأيضا المخرج، كنا أن نفس الجريدة وفى             
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خلـع روب المحامـاة  ليقـوم        "  كتب خبر األسبوع األسبق بنفس العنوان        نفس الباب 
، عندئذ أدرك حجم الكارثة وغضب يوسف شـاهين، فهـو بـذلك       " !!!ببطولة االختيار   

يكون قد خدعه أو يتالعب به، فانطلق يخبره بما حدث منه مع رمسيس نجيـب ومـع                 
ر اليـوم التـالى لبـدء       حسن كمال، حتى هدأ أو هذا ما تصوره حيث طلب منه الحضو           

، يفصل البـذالت    )خياط رجالى   ( البروفات فى المكتب، وكان قد سبق أن أرسله لترزى          
 ٧٥لألثرياء بشارع طلعت حرب طالبا منه تجهيز أربع بذالت للفيلم، تتكلـف الواحـدة               

جنيها، وكانت أغلى بذلة لدى الترزية العاديين ال تزيد عن ثمانية أو تسع جنيهات، ومع               
 فقد رضخ لطلبه رغم أنه سيكلفه األجر الذى سيحصل عليه كله، وهو لم يكن أيضا                ذلك

 .قد قبض منه عربون سوى عشرين جنيها

  
فى اليوم التالى خرج من بروفة المسرح، متوجها فورا إلى مكتب رمسيس نجيب بعيـد               

ه محمـود  له العقد والعربون حتى ال يحدث مرة أخرى أى لبس، فلم يجده ووجد مساعد 
فريد، الذى دعاه النتظاره، أو يتريث حتى يقابله مرة أخرى ألنه غيـر مفـوض فـى                 
مناقشة هذه األمور، لكن محمود ياسين ال يبالى وينطلق عدوا إلى مكتب شاهين القريب              
فى شارع شامبليون فى وسط البلد، صعد السلم قفزا، وجده فى مكتبه، جلـس ملتقطـا                

اسم دلع يوسف شاهين وسأله بهدوء، إذا  كان يريد          ) جو  ( أنفاسه بصعوبة، طلب منه     
تخلصت من موضوع الفـيلم اآلخـر نهائيـا         .. ، رفض قائال بحسم   !!أن يشرب نسكافيه  

ولنبدأ البروفات، لكنه وجد األستاذ فاترا وراح يحدثه فى أشياء أخرى، فعاد يطلب بدء               
 ..البروفة فإذا به يجيبه

 !شاهين ـ بس أنا غيرتك
 يعنى إيه؟محمود ـ 

 !!شاهين ـ يعنى خالص الدور راح لواحد تانى
 واحد تانى مين؟) صارخا ( محمود ـ 

 .صاحب النصيب.. مش مهم.. شاهين ـ واحد بقى
ثـم يقفـز تاركـا      .. إيه.. أنه لم يدر بنفس إال وهو يصرخ      ) يؤكد محمود ياسين لى     ( 

ق إلى كافتيريا حيـث     الشقة وفى ثوان يجد نفسه فى الشارع، وبعد لحظات يعبر الطري          
كانت شهيرة تنظره، فيجذبها من يدها والدموع تنساب من عينيه رغما عنه ويغـادران              
المكان، وظال يسيران وهو فى حالة من الغضب واالنهيار التام لم يمر بهما فى حياته،               
بينما هى تحاول تهدئته وتطييب خاطره، حتى وصال  بيتها فى الهرم، وال يعرف كيـف                

نين تلك المسافة التى ال تقل عن عشرة كيلومترات أو أكثر، ولم ينقـذه مـن                مشى االث 
حالة اإلحباط واليأس الكامل التى عاشها بعد هذا الموقف، سوى ذلك العقد الذى حـاول               
إعادته لرمسيس نجيب من قبل، والذى ذهب إليه ثانية بعد أن طلبه هاتفيا مفترضا أنه               

 العربون وفسخ العقد، والذى عندما علم بما فعلـه          أيضا قد أتى بغيره ومن ثم عليه رد       
عندئذ أدرك محمـود  .. ألم أقل لك أنه ال يوجد شىء مضمون     .. ضحك قائال له  .. شاهين

ياسين أن هذا المنتج الخبير والذكى، ظل متريثا لفهمه لطبيعة لعبة السينما، وأن طلبـه         
 .لينفذ العقد ال ليفسخه



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

٤٠

 
 

  
كاميرات لتصوير نحن ال نزرع الشوك كان قلقا من شادية، لكنها           قبل أن تدور ال    

عرفت كيف تبدد قلقه، وبخبرة وأخالقيات الفنانين الكبار استطاعت شـادية أن تخلـق              
مناخا من األلفة والود بينهما، بددت فيه مشاعر الهيبة وأعطته مثال ونموذجا لمسـألة              

، وفى بداية العمل فى الفيلم حصل على        نقل الخبرات الفنية االحترافية من جيل إلى آخر       
نصيحة ذهبية أخرى من فنان آخر هو صالح قابيل، طالبه فيهـا بـأن ال يتـردد بـين                   

أدخـل  " السينما والمسرح، حتى ال يسقط ويضيع بينهما فى هذه المرحلة، قال له قابيل              
لتت منـه   ، كان على ما يبدو قد أدرك أنه أف        "السينما بصدرك يا محمود وال تفعل مثلى        

فرصة النجومية المبكرة فى السينما ألنه وضع قدم المسرح وأخرى فى السـينما، فـى               
 . الوقت الذى كان يجب يركز فيها وحدها

عرض نحن ال نزرع الشوك على أسرة الفيلم، وفى مكتب رمسيس نجيب وجد محمـود               
 العقـدين   أنت حر فى أن توقع    " ياسين فى انتظاره عقد بطولة فيلمين جديدين، قال له          

معى ـ على بياض ـ أو تنتظر، لكنك لن تنتظر كثيرا ألن العروض سوف ترف عليـك    
، لكنه لم يتردد فى توقيع العقدين ولم تغريـه          "كالمطر بعد عرض الفيلم على الجمهور       

كنت أحب التعامل مع رمسيس نجيب بعد تجربتى معـه وإدراكـى            " مسألة المطر هذه،    
". ل الذى يخلفه لدى الجميع أثناء صناعة أفالمه فلم أتردد           لمدى الرعاية والمناخ الجمي   

كان أحد العقدين على بياض كان عقد بطولته الثانية، كان فيلما شديد الخصوصـية ألن               
 ).فاتن حمامة ( بطلته هى 

  
كانت فاتن حمامة قد عادت إلى مصر بعد غياب استمر سبع سنوات، وكان الكل               

ينمائيين والجمهور والجو العام الذى كانت نجمة متألقة فيه، ووسـط           مشتاق إليها، الس  
أجواء الترحيب بها عرضت عليها أفكار وقصص متعددة، وافقت على واحدة منها هـى              

، للكاتب إحسان عبد القدوس، الذى كتب حوار الفيلم أيضا، بينما           "الخيط الرفيع   " قصة  
 . كتب السيناريو يوسف فرنسيس

 إلى السينما بعد متغيرات عديدة شهدتها فى سنوات غيابها فى أوروبا،            كانت عودة فاتن  
تتطلب أمران مختلفان، األول أن تعمل فى مناخ تحبه ومع شخصيات قريبة منها، وقـد               
تحقق هذا من خالل رمسيس نجيب وإحسان عبد القدوس وبركات، األمر الثـانى فهـو               

ا عليهـا يطـرح صـورة للتغييـر         نوع القصة والدور الذى تعود به، وكان دورا جديد        
االجتماعى فى مصر بعد عقدين من ثورة يوليو وخروج النساء للعمل بكثرة، وانقـالب              
كثير من الموازين ومن بينها الفروق بين األوضاع االجتماعية واإلمكانيـات الماديـة،             

ما بطلة الفيلم امرأة عاملة ترافق عجوز ثرى لتعيش الحياة التى تريدها وتهواها، وعند            
يطاردها شاب أصغر منها بحبه تفتح قلبها المغلق له، وتنغمس معه فى عالقـة حـارة                
بدون قيود المجتمع المحافظ، وتسيطر على حياته كأنها زوجته، غير أن المعادلة تنقلب             
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ضدها عندما يكتشف أن طموحه للصعود مهدد بسببها، فيتخلى عنها لكى يترقى بفضل             
ويعترف محمود  (  يعمل به، يلفظها بعد أن أعطته الكثير،         خطبته البنة مدير البنك الذى    

، لتتكيف مع رغبة    !ياسين أن تغييرات كثيرة طالت القصة ونالت من جرأتها وصراحتها         
فاتن حمامة، لكنه أيضا يعترف بأنه عرف معنى الجماهيرية، أو جماهيرية الـنجم، أو              

مشتاقة إلى النجمة الكبيرة، وكذلك     النجومية مع هذا الفيلم، الذى أقبلت عليه الجماهير ال        
المشتاقة إلى رؤية قصة غير عادية عن امرأة تحب شاب أصغر، فقد كان االتجاه عكسيا 
وهو تقديم األفالم للفتاة التى تحب رجل أكبر منها، أو الرجل الذى يعشق فتـاة أصـغر                 

 شـىء،   منه، وحيث كان الوجدان الشعبى والعرف العام يسمحان للرجل بالتفوق فى كل           
بما فيها نوعيات المشاعر التى يحملها المرأة صغيرة أو كبيرة، فقيرة أو غنية، واحدة              
أو عشرة بينما نفس الوجدان أن تحب امرأة من هو أصغر منها، ربما متساو معها فى                
السن، وكذلك األقل ماديا، ومن المالحظ هنا هو قيام محمود ياسين ببطولة ثالثة أفـالم               

ر قريبة الشبه من بعضها مع اختالف القصة، كان فيها هو الجانى، الذى  متتالية فى أدوا  
فـى  " شـادية   " يتسبب فى تحول المرأة التى يحبها أو يعرفها إلى ضحية، سواء كانت             

فـى  " نجـالء فتحـى     " فى الخيط الرفيع، أو     " فاتن حمامة   " نحن ال نزرع الشوك، أو      
ر وهو أن كل أبطال روايـات إحسـان         حبيبتى، ومن جهته هو فإنه يعترف اعتراف مثي       

عبد القدوس التى لعبها شغلوه إال الدور الذى لعبه فى الخيط الرفيع، ألن الـذى يقـرا                 
نحن قدمنا المضمون الروحى والعاطفى     " القصة سيجد شخصية أخرى غير التى قدمها،        

ـ               ة، والذهنى وليس الفكرى، ولم أكن أحب أن ألعب هذا الدور ألنه شخصـية كاريكاتيري
وكان البد أن تكتب بشكل أكثر عمقا، وإذا كانت بطلة الخيط الرفيع قد فوجئت بالهزيمة               
ممن اعتقدت أنه أصبح رجلها، فإن بطلة أختى المأخوذ أيضا عن قصة إلحسـان عبـد                

، وبطلتـه   ١٩٧١القدوس، والذى مثله بعد الخيط الرفيع، لكن عرض فى نفس العـام             
 مجتمع الصعيد باسترداد ما فقدته من كرامة وعزة         العاشقة تشعر بعد تجربة خاصة فى     

نفس، فترفض االستمرار فى الحياة مع الرجل الذى أخذها بدون زواج، بل ويسافر بها              
إلى الصعيد مدعيا أنها أخته، وفى هذه األعمال األولى لمحمود ياسين نالحظ نـه قـام                

عات التـى تبـدأ مـن       بأداء عدد كبير من النماذج واألنماط المختلفة، وكذلك الموضـو         
، إلى الميلودراما التقليدية، كما فى نحـن ال         ٦٨الموضوع السياسى، بداية من القضية      

نزرع الشوك، والعاطفة والجسد، إلى الدراما ذات البعد الرمزى شىء من الخوف، إلـى   
، مثل حب وكبرياء، أول أفالمه      )أى التى تكرر فيلما قديما سبق إنتاجه        ( األفالم المعادة   

، والذى إعادة لفيلم ارحم دموعى الذى سبق أن أخرجه بركات           ١٩٧٢ع حسن اإلمام    م
، غير أن هذا النجاح الكبير السريع، مع السينما التجارية لم يمنع محمـود              ١٩٥٤عام  

 .ياسين من قبول العمل فى فيلم تجريبى أيضا، بل ثلث فيلم

  
ابت، أول دفعته بمعهد السينما عام      هو الفيلم الروائى األول للمخرج مدكور ث      ) صورة  ( 

، فاز بالجائزة األولى    )ثورة المكن   ( ، والذى أخرج قبله فيلم تسجيلى مهم اسمه         ١٩٦٥
لألفالم التسجيلية فى المهرجان القومى األول للسينمائيين الشبان، وحاول مـن خـالل             

 إيجاد تمويـل    الدراسة ثم التطبيق كتابة سيناريو فيلم تجريبى طويل، لكنه لم يتمكن من           
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له، لكنه وجد فرصة أخرى من خالل سيناريو كتبه رأفت الميهى، لقصة قصيرة لنجيب              
محفوظ بعنوان صورة، وجد مدكور ثابت فى القصة والسيناريو وأيضا كون التجربة هى 
إخراج فيلم يقاسمه فيه مخرجان جديدان آخران هما محمد عبد العزيز وأشرف فهمـى،             

لمخاطرة، البطولة فى الفيلم لصورة قتيلة يتصارع عليها ثالثـة،          فرصة ل .. أى ثلث فيلم  
يحاول كل منهم إثبات أنه القادر على لغزها، وهم صحفى شاب مثقف قام بدوره محمود               
ياسين، المهتم بالقضايا الكبرى، وحبيبته الصحفية الجديدة التى ال تهـتم إال باألشـياء              

، خطيبة محمـود ياسـين وقتهـا،        )ة  شهير( الصغيرة، قامت بالدور شوشو حمدى أو       
أراد مدكور ثابت فى فيلمه     . وثالث قام بدوره محمود المليجى، ومعهما ألنعام الجريتلى       

االستفادة من االتجاهات الحديثة فى العالم مثل سينما الحقيقة، ونظرية المسرح الملحمى 
يـة مـن    عند بريخت، وأى كان درجة نجاح الفيلم أو فشله فى ظل ظروف هـذه النوع              

األفالم التى تشكل تجارب خاصة ونادرة فى، فإن الملفت هنا هو رغبة محمود ياسـين               
فى االنفتاح على كل نوعيات وتيارات السينما المتاحة له، سواء التى تعلى مـن شـأن                
النجم، أو التى تؤكد دور المخرج أساسا، أو التى تقلل حجـم الـدور لصـالح األدوار                 

فالم جماعة السينما الجديدة وكـذلك فـيلم مـدكور ثابـت،            األخرى، وهو ما يبدو من أ     
والمعنى من ذلك أن ثقافة ذلك النجم التى صنعها عبر تاريخه مع الروايـة والمسـرح،                
قبل أن تقبل عليه السينما دفعته إلدراك حتمية التنوع، فيما عرض عليه من أعمال فى               

ن مع الجديـد مـن الكتـاب        بداية عقد السبعينات، وهو كثير جدا، وحفزته على التعاو        
مـن  ) الدفعة الثانية   ( والمخرجين سعيا لبلوغ جديدة لم يصلها بعد، ويتأكد لنا هذا من            

أفالمه، أى األفالم العشرة التالية والتى وإن ضمت فيلمه الوحيد من جيل الرواد للسينما              
فـالم  المصرية وهو نيازى مصطفى وهو فيلم الشيطان امرأة، فإنها ضمت أيضا ثالثة أ            

، لكاتب السيناريو الجديد سيد خمـيس عـن         )حكاية اسمها مرمر    ( بتوقيع بركات هى    
الذى أخرجه حسن اإلمام مستعيدا فـيلم سـابق         ) حب وكبرياء   ( قصة عفيفى مطر، و   

امرأة سيئة السمعة   ( ، و )الزائرة  ( ، ثم   )ارحم دموعى   ( لبركات قبل عشرين عاما هو      
ان األول مقتبس عن رواية أجنبية، بينما كتب ممدوح         ، وهما من إخراج بركات، وإن ك      )

، البطولة الثانية لمحمود ياسين مع حسين       )أنف وثالث عيون    ( الليثى الفيلم الثانى، ثم     
كمال مخرجا، عن قصة إحسان عبد القدوس، التى كتبهـا للسـينما عاصـم توفيـق،                

ا سـيناريو لمسلسـل     ومصطفى كامل اآلتيان من التلفزيون بعد نجاح كبير حققاه ككاتب         
كان لهذا الفيلم شعبيته اآلتية من خارج الفيلم، من خـالل           . شهير وهو القاهرة والناس   

كم اإلثارة التى حفلت بها قصة إحسان حول الطبيب الذى تقع مريضاته فى غرامه،بينما              
يحب واحدة منهن فقط ال يستطيع االقتراب منها، وقد استطاع حسين كمال تحقيق فـيلم               

كثر من القصة، معتمدا على إبهار الصورة، ودخولها عالم الطبقات التـى نمـت              مثير أ 
 .بشكل طفيلى، فى طريق معاكس لكل الشعارات والقيم المعلنة فى تلك األيام

غير أن الصورة السابقة ال تكتمل إال بإضافة أفالم ألربعة مخرجون جدد عمـل معهـم                
 وهم محمود فريد فى ١٩٧٣ ـ  ١٩٧٢محمود ياسين فى نفس المرحلة، وربما الزمن 

( ، أشرف فهمى فى     )امرأة من القاهرة    ( ، محمد عبد العزيز فى      )شباب يحترق   ( فيلم  
، والفيلمين األخيرين مـن أهـم       )الحب الذى كان    ( ، وعلى بدرخان فى     )ليل وقضبان   

 أفالم السينما المصرية، وأهم أفالم المخرجان، خاصة ليل وقضبان الذى لم يكن الفـيلم             
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األول لمخرجه، لكنه الفيلم الذى أعلن عنه فنيا كما قال، فقد كان صرخة ضـد القهـر                 
والظلم، حيث تدور أحداثه فى أحد السجون وبطله محمود مرسى كان سجانا أكثر منـه               
مأمور وقائد للسجن، أما سجينه األول فهو زوجته سميرة أحمد، التى ال نعيش فقط فى               

يت المخصص له بجوار السـجن الحقيقـى، تنتظـر          سجن بل فى حبس انفرادى فى الب      
إفراجا ال يأتى أبدا، وتعانى بأشد مما يعانى السجناء الحقيقيين المحكوم عليهم، الفـيلم              

كتب لهـا السـيناريو والحـوار       ) ليل العبيد   ( مأخوذ عن قصة للكاتب نجيب الكيالنى       
طاع العام السينمائى قبل    مصطفى محرم، وكان هذا الفيلم هو آخر األفالم التى أنتجها الق          

إلغاؤه، فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ويقوم محمود ياسين فى الفـيلم بـدور               
، طالب كلية الهندسة الذى يدخل السجن فى        )الصعيد  ( أحمد أحد المساجين من الجنوب      

جريمة ثأر لم يرتكبها وإنما فداء لغيره، وعندما يرسله المأمور لبيته إلصـالح عطـل               
رباء تجد فيه الزوجة نموذجا لإلنسان الذى تبحث عنه فـى ظـالم حيـاة بائسـة،                 كه

مفرداتها الوحدة والقمع من الزوج تجاهها، وال تسمح قوة الزوج وتضخم ذاته وبطشه             
له، بإدراك وجود من يخرج على إرادته أو طاعته سواء فى السـجن أو البيـت، ممـا               

زوجة إلى المساجين والذى يستخدم أحـد       يخلق حالة من الرعب لدى الجميع من أول ال        
فى تنفيذ أوامره، والذى ) توفيق الدقن  ( ممن يعلمون تحت أمرته     " شلقامى  " السجانين  

يقدر ما ينفذ بال رحمة المطلوب منه، تحين له الفرصة لالنتقام من رئيسـه الطاغيـة                
ـ              ن الزوجـة،   وإذالله حين يلمح تكرار ذهاب السجين أحمد إلى بيته فى غيبته، بطلب م

إصالح العطل الكهربائى، فيتحد الطاغيـة المكسـور ومهـدر الكرامـة            .. بنفس الحجة 
والسجان فى رغبة صامته هى االنتقام من السجين الشاب وقتله، وهو ما يقتل كل أمل               

أثار الفيلم الكثير مـن االهتمـام النقـدى         . فى أن يتغير شىء ما فى هذا السجن الكبير        
عديدة لدى البعض عن الطاغية والسجن، والسجون، وبـالطبع         والصحفى، وترك أسئلة    

ليس من المهم أو الضرورى أن يجيب الفيلم عن أى سؤال، لكن أن يطرح السؤال فـى                 
ذاته، وأن يدفع الناس كى تسأل وتفهم وتفكر وتهتم، وتلك قيمة العمل الفنى الكبـرى،               

لمضروب والمعنى األوسع منه،    أى التى تجعل المتلقى يعقد العالقة بين المثل المحدود ا         
ومن دون أى محاولة للشرح، وهى المسألة التى ال تتحقق لألسف فى أغلب األفالم التى 
نراها، حيث تظل تدور داخل المعنى الضيق وحيث تظل أعمال أحادية ال ترقـى لجمـال                

ـ                و الفن الذى يرتفع كلما نحى إلى التركيب والتجريد، بمعنى أننا يمكننا استنتاج مـا ه
لكن هل فى إمكان ممثل مثل محمـود        . أبعد، وبمعنى ثالث القدرة أن يشى بأكثر من بعد        

ياسين أن يجد دائما مثل هذه األدوار خصوصا فى عمل شبه مكتمل وكل دور فيه يمثل                
عالمة لمن قام بدوره، فمن ينسى أداء محمود مرسى المأمور أو توفيق الدقن البـاش               

رة أحمد أو الجو العام الذى دارت فيه األحـداث وهـو            سجان أو الزوجة المقهورة سمي    
 . السجون، وهل فى إمكان النجم أن يمتنع عن أدوار أقل شأنا لو لم يجدها

    
فى السطور التالية لن أدافع عن النجم الفنان محمود يا سين أو غيره لكننى من                

ل سينما محلية، علينا أن نعرف      وجهة نظر موضوعية بحتة، وفى ظل سينما عالمية قب        
كيف نصنف نجما بعيدا عن الحب أو الكره، وعمن هو ومدى استحقاقه للنجومية التـى               
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حصل عليها أى سواء محمود ياسين أو مارلون براندو أو عـادل إمـام ولـويس دى                 
 . فنيس

خير فبنظرة سريعة على نجوم السينما المصرية والعالم، سنجد نجوما اختاروا االتجاه األ           
أنه يمكنه أن يعرض عن كم هائل من األعمال ألنه يريد الحفاظ على باقة مـن األفـالم                  
يريد أن يقوم بها فقط ويحب أن تظل هى الجواهر التى تتألآل فى تاج مسيرته الفنيـة،                 
وآخرين يوسطون األمور فال يمنع أن يكون من بينها قلة من األفالم التى قد ال يرضـى                 

 أعجبت الجمهور ، أما الثالث فهو الذى يحصد أكبـر عـدد مـن               عنها النقاد وحتى لو   
األفالم بأعظمها وأقلها ويعترف أنه يكفيه أن يكون من بينها ولو ربعها أفالما ذات قيمة               
فى تاريخ السينما، ولن أعدد أسماء فى السينما المصرية أو األوروبية أو األمريكيـة،              

ريكية وهى السينما التى نماثلهـا فيمـا        حيث سنجد من الصنف األخير فى السينما األم       
جارى كوبر، جون وايـن، جلـين فـورد، جـيمس           ( يتعلق بنظام النجوم أسماء مثل      

، بينما نجد من الصنف الثانى أسماء       )ستيوارت، همفرى بوجارت، حتى كلينت إيستوود     
جريجورى بيك، أنتونى كوين، سيدنى بواتييه، مارلون براندو، روبرت دى نيرو،           ( مثل  

، )آل باتشينو، داستين هوفمان، جون فويت، هاريسون فورد، مورجان فريمان  الـخ              
وألن الصراع على النجومية فى السينما األمريكية دائما على أشدة فهو مطبخ ال يـرحم              
من يتلكأ فى االستمرار بمعنى سرعة االختيار و إال يحتل مكانه آخرين، وسوف ال نجد               

 توم هانكس، دينزل واشنطن، براد بيت، ونيكوالس كيج،         (تقريبا نجم أمريكى حتى جيل      
، من ال تجد له أفالما تجارية محدودة القيمة، واألمر نفسه ينسحب بدرجة        )وراسل كرو   

مارشيللو ماستوريانى اإليطالى فهو ينتمى للصنف الثانى هـو         ( على السينما األوربية    
) ن ديلون، وجان بول بلمنـدو،     آال( بينما الصنف األول سنجد     ) والفرنسى إيف مونتان    

الشهير حاليا واللذين مثلوا عددا ضخما من األفـالم،         ) و جيرار ديبار ديو     ( الفرنسيان  
 . بحيث ينتمون للصنف الثالث

فإذا ما طبقنا تلك القاعدة على نجمنا محمود ياسين فقد لخص هو نفسه وجـوده فـى                 
لسينما التى يفضلها، أم يقدم ما هـو  قضية التمثيل من البداية، هل كان عليه أن ينتظر ا         

لذلك البد أن   . أمامه حتى يجد ما يريده؟، والواضح أو الذى أمامنا أنه اختار الحل الثانى            
 .نعترف أنه ينتمى للفصيل الثالث، من هؤالء النجوم

بيد أننى لو سئلت حول هذا الموقف، فإننى بعد تجنيب الصورة المثالية األولى التى تكاد               
لة فى قلة على مستوى العالم، أجد نفسى أقرب للفصيل الثانى مهمـا كانـت               تكون ممث 

األسباب والدوافع التى تحرك النجم فى إطار لعبة اإلنتاج والتسويق والبقاء، وإن كـان              
فى حالة محمود ياسين كما قلت من قبل، قد وجدت نفسى فى ظل كم األفالم التى مثلها                 

قتصاديا واجتماعيا وثقافيا، بسبب هـذا الكـم،        أمام مرصد مذهل لحال مصر سياسيا وا      
وهو موقف غير مسبوق أوضع فيه، بما يجعلنى وألول مرة فى حياتى كناقدة أجد نفسى       
فى حيرة ال مثيل لها بين موقفى الثابت، وتلك الظاهرة التى يكاد فى رأيى ينفـرد بهـا                  

ما الجديدة، أو برزت    ، مسيرة بدأت بالسين   !!محمود ياسين عن كل نجوم السينما العالمية      
فى بداياتها مالمح سينما جديدة لو أحصينا أفالمها وتنوعها نفتـتن بهـا، ومخرجيهـا               
الشباب فى ذلك الوقت، حسين كمال، على عبد الخالق، غالب شـعث، مـدكور ثابـت،                
أشرف فهمى، على بدرخان، محمد راضى، ثم مخرجين مخضرمين حفـروا بأعمـالهم             
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يف، بركات، عاطف سالم، كمال الشيخ، إلى حد مـا حسـن            قيمة تاريخية صالح أبو س    
األمام، ثم سيل من أسماء مخرجين بال حصر وال عد من كل األجيال، فى أعمال حتـى                 
خيرى بشارة من جيل الثمانينات، وإيهاب راضى من جيل ما بعد األلفية الثانيـة، ابـن                

، ولـو   !! واالبـن  المخرج محمد راضى واحد من جيل السبيعنات أى أنه عمل مع األب           
حاولنا أن نرسم خطا بيانيا لألعمال التى قام ببطولتها سنجد نفسنا أمـام رسـم بيـانى     
عجيب، أعتقد أن محمود ياسين نفسه ال يستطيع فيه أن يحدد أين هى مناطق الصـعود                
والهبوط التى مر بها، لكنها فى مجملها يمكن أن تعبر عن حال السينما التـى منحتـه                 

 فى التعامل معها فى مجمل أوضاعها، أى هى عبارة عن بندول ساعة             فرصة النجومية 
ينتقل فيها من الحديث إلى القديم، من الجيد إلى العادى والردئ وفق ما استطاع، وفـى         
ظل عالقتها بنظم إنتاجها وفى عالقتها بالعاملين بها، خاصة النجوم، فإذا كـان صـناع               

ى رأيهم للتعبير عن الجيل الجديـد المتـأزم         السينما الجديدة لجأوا إليه كممثل يصلح ف      
، فإن صناع السينما السائدة وجدوا فيه أوال نموذجا لوسامة جديدة أفلس            !وهذا صحيح 

نجومها السابقين فى االستمرار بسبب كثرة ما قدموه، كذلك أعمارهم التى تجاوزت سن             
ل مالمـح الظـرف     الجان بريميير بكثير ولم يعد يصدقهم أحد، كما أنه نموذج لفتى يحم           

االجتماعى للطبقة الوسطى والشعبية بعد متغيرات القوانين االشتراكية والتأميم وبـروز           
طبقات جديدة بهمومها، كذلك متغيرات ما بعد الهزيمة التى كفرت بمـا سـبق ونـوع                
السينما وموضوعاتها، لقد جاء محمود ياسين كموديل جديد يتفق مع كل ما سبق، ومن              

نجم الكبير فى موقف ال يحسد عليه بعد تحوله إلى النجم الذى تـذهب              هنا أصبح هذا ال   
إليه جميع البطوالت، وفى رأيى أيضا أنه تعرض لنوع من اإلغراق تجاه أفالم كان البد               
أن ال يقبلها، لكن أى إنسان يتحول إلى تميمة نجاح لكل من يلتصق به أعتقد أنـه لـو                   

كر ألف مرة قبل أن يرفضهم أو يتنكر لهـم،          كان من المؤمنين بعدم إيذاء اآلخرين سيف      
فى الوقت الذى أكد لى أنه لو كان مبكرا قد أحصى ما رفضه كل عام لتأكدت أنه كـان                   

 .قادرا على الرفض، فضحكت وقلت له إذن كان سيصبح نجم جميع أفالم العام
 ــــــــــــ
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 الفصل الثالث

 النجومية

 وهل لها عالمات مبكرة ودالئل ومقدمات؟.. جومية كثيرا مانحتار في مسألة الن •

ثم ماهي مقاييس النجومية بالفعل ؟ هل هي المالمح الجذابة والحضور الطاغي  •
 أم كثرة الظهور على الشاشة؟..  أم الشهرة –أم أنها الشعبية 

 ..أم أنه بأمكان النجم أن يصبح نجما إلى األبد.. وهل هناك عمر للنجومية •

 رط لتحقيق النجومية؟وهل الموهبة ش •

بمعنى وجود زمان أو ظروف تتحول فيها الموهبة إلى نجومية أم أنه ليس شرطا أن 
 .يكون النجم موهوباً

وهل تعتمد النجومية على الموهبة أم الدأب والمثابرة أم الحظ؟ أما إرادة الممثل 
 .نفسه وشعوره بالقلق الداخلي، وبأن لديه مايريد أن يقدمه لآلخرين

أن يقدم مايريده لآلخرين وأن يفرض أرادته في ) النجم(وإلى أي درجة يستطيع 
نوعية الموضوعات التي يريدها أو االفكار التي يحلم بها، أو القضايا التي يريد 
طرحها، أن تاريخ السينما المصرية مثال يذكر للنجم الفنان فريد شوقي أفكاره بشأن 

الذي أقنع المشرع ) جعلوني مجرما(مه لفيلم عالقة المجرم التائب المجتمع وتقدي
من صحيفة الحالة الجنائية حتى التصبح مانعا لعمل اصحاب ) السابقة األولى(بألغاء 

السابقة األولى وبالتالي تعيدهم إلى ممارسة الجريمة، ولعل هذا النموذج الوحيد 
إذا ما أمكنه دليال على مقدرة الفنان على ممارسة التاثير على المجتمع، لصالحه، 

ذلك، ولكن التغيير الذي يحققه هذا التأثير مشروط بأمور أخرى غير فكر الفنان 
ورغبته فقط، مثل الظروف الموضوعية التي تمكن المجتمع من قبول هذا الفكر 
وقدرة النخبة المثقفة على الدفاع عن هامش الجريمة الموجود والسعي إلى 

ات على رغبته في تقديم فن يحترم عقل وفي رحلة محمود ياسين مؤشر.. توسيعه
الظالل (المتفرج وطموحاته ، بل أنه في لحظة ما، عقب تمثيله دور محمود في فيلم 

يبدي وجهة نظر مهمة في حوار مع الناقد على أبو شادي ) على الجانب اآلخر
 فيقول ١٩٧٣ سبتمبر عام ١٩نشرته نشرة نادي السينما بالقاهرة يوم األربعاء 

أن القيمة االساسية بالنسبة لجماعة السينما الجديدة هي أنها لفتت النظر أعتقد "
غلى أن هناك جيل جديد من السينمائيين لهم رؤية جديدة وفهم جديد، فالسينما 
المصرية حاليا تمر بمرحلة صراع بين وجهات نظر ورؤى مختلفة سواء كقصة أو 

 أشده ظهور جماعة السينما هذا الصراع أوجده وجعله على.. كصورة أو فن تشكيلي
الجديدة بشكل جماعي متكتل لتطرح رؤيتها، وتقدم محاولتها في تقديم سينما 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

٤٧

مصرية قادرة على التعبير عن الواقع المصري بشكل أفضل ، باالضافة إلى بعض 
 "الشبان من خارج الجماعة الذين يطرحون ويقدمون نفس المفهوم

ه لم ينته، ولن ينتهي، فالسينما المصرية أنتهت كلمات محمود ياسين، لكن ماتثير
التي وصفها بأنها كانت تمر بمرحلة صراع في بداية السبعينات مازالت تمر 
بصراعات عديدة بين وجهات نظر ورؤى مختلفة، والذي يحدث دائما هو أن تتغلب 
وجهة نظرواحدة على بقية وجهات النظر األخرى، وتسود ، وغالبا ماتكون هي 

ار السينما أو أصحاب نظرية السينما فرفشة أساسا، أقصد طبعا وجهة نظر تج
التسلية، ولكن ، من الذي اليحب التسلية؟ لكن هناك فارق كبير بين التسلية 
والفرفشة فعلى مااعتقد هناك قوانين وقواعد للتسلية، أو فن الترفيه يعرفها 

ن الفرفشة هذا فما هي العاملون في صناعة الترفيه في العالم، وبينها السينما، أما ف
معاييره وقواعده؟ عموما هذه الكلمات تؤدي بنا إلى تأمل وجهة نظر محمود ياسين 

 ، بعد العبور وانتصار اكتوبر، وبعد أن أنجز خمسة ١٩٧٣التي قالها في نهاية عام 
عشر فيلما تقريبا، وأصبح نجما بكل المقاييس، لكن بشروط النجومية التي صنعها 

وهذه هي المفارقة الكبرى في سرته الفنية، وهي تعني . وليس هومالك السوق، 
أنه ليس بالفكر أو االنتماء أو الخلفية الثقافية أو الحماس وحده يقدم النجم مايريده، 

هل هذه .. وأنما بوجود ظروف محيطه به تسمح له بهذا، وأرادة جماعية للتعبير
 ربما.. اعة السينما الجديدةالكلمات تعبر عن اسباب تعثر ثم انتهاء تجربة جم
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 أرقام السبعينات القياسية

في أطار تحقق شرط النجومية، حقق محمود ياسين معدالت قياسية في بطوالت  •
 ٤٠ فيلما منها ٧٤االفالم المصرية في عقد السبعينات تحديدا، الذي قدم فيه 

ية فيلما في السنوات الخمس األولى من العقد وهو مايعني متوسط قدره ثمان
افالم في العام، وفي متوسط العقد بأكمله يكون الرقم سبعة افالم ونصف الفيلم 
لكل عام وهو رقم كبير للغاية، بل ومفرط في حجمه ألنه يعني أن نجمنا لم 

هل فاته هذا في .. يتوقف لحظة طوال عقد بأكمله ليلتقط انفاسه ويراجع خطواته
 ذلك الشخص نفسه المثابر منذ سنوات الصعود الكبير والطلب الكثير أم أنه

وطأت قدماه مسرح الجامعة والذي تعود على بذل الجهد المستمر من أجل مكان 
بأن كثرة عدد االفالم في بعض سنوات " العدد"هو يفسر .. أفضل تحت الشمس

السبعينات مبعثها أن افالما عديدة كانت تتأخر في عملياتها االخيرة فتعرض في 
خرى احدث فيبدو العدد ملفتا على هذا النحو مثلما حدث وقت واحد مع افالم ا

 الذي عرض له فيه ١٩٧٤ الذي عرض له فيه تسعة افالم ، وعام ١٩٧٢عام 
فبعض هذه االفالم كان مقرر لها ان تعرض )  افالم٨ (١٩٧٥ فيلما وعام ١٢

 لو كانت قد انتهت بشكل طبيعي، لكنه يعود ويقول أنه لو ٧٣ و ٧١في اعوام 
د قبل كل ماعرض عليه من اعمال لكان األمر يبدو مختلفا كثيرا وأنه لم كان ق

يفعل وقتها إال محاولته انتقاء األفضل، وأنه كان في صراع بين مايريده، 
ومايستطيع أن يقدمه، وعندما ينظر على أدواره من بعيد اآلن، يكتشف أنه قدم 

دوار الرومانسية بعض نوعيات من األدوار التي لم يكن يحبها مثل تلك اال
المصاغة على الطريقة القديمة والتي تعيد انتاج اعمال سابقة لها ال لشيء إال 
ألن المنتجون يريدون تكرار النجاح وكأن الزمن توقف، كان يقول أنه كان يدرك 
أن أوانها قد فات والحياة تغيرت على نحو اكثر تعقدا مما تقدمه هذه الفالم ، 

ه هزيمة قوانين السينما السائدة، خاصة بعد الغاء لكنه لم يكن في استطاعت
القطاع العام السينمائي وتوقف جماعة السينما الجديدة، وشعوره بأن األمور 

 .تسير في اتجاه واحد هو مايقرره منتجو السينما وموزعيها األقوياء

ومن الصعب هنا أن نتهم محمود ياسين بالغرق في عسل النجومية ووهجها ألنه  •
ليل تلو اآلخر على ترحيبه بالسينما المختلفة، وألنه ايضا تحول إلى منتج قدم الد

 ٢٣ ، وبعد أن مثل ١٩٧٤سينمائي وهو في قمة النجاح كنجم، وكان ذلك عام 
فهل كان .. فيلما حققت نجاحا جماهيريا عريضا، ووضعته ضمن نجوم الشباك

 أن لديه اسباب أخرى؟أم .. السينما من خالل أقدامه على االنتاج" غلة"يريد كل 
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 لماذا أصبحت منتجاً
 

أردت أن أدخل العملية االنتاجية حتى أعرف كل دقائق صناعة الفيلم السينمائي " •
كنت أجد نفسي أقف ساعات طويلة في البالتوه أؤدي مشاهدي .. من األلف للياء

وفقا لتعليمات المخرج ، وكثيرا ماكنت أود أن أسأله أو أسأل أحد من الفنيين 
العاملين معه عن أشياء كثيرة تخص التصوير واالضاءة وموقع الكاميرات 
والشاريوه ووجهة نظر المخرج في تنفيذ لقطة ما على نحو غير مفهوم بالنسبة 
لي لكنني كنت أخجل وألن أريد في نفس الوقت أن أكون فضوليا اكثر من الالزم 

أجهل أشياء كثيرة أو أعطل التصوير ، شعرت بالغيرة لكوني أعمل في مجال 
فيه، فقررت أن أفهم ما أريد بأسلوب عملي عن طريق ممارسة وتعلم العملية 
االكبر في صناعة الفيلم، وبالفعل أسست شركة لالنتاج، وأخترت صديقي وزميلي 
في كلية حقوق عين شمس محمد راضي الخراج فيلمي األول كمنتج، كان لقائنا 

لكنني ) ابناء الصمت(ك في فيلمه المهم قد تأخر، وكنت من المفترض أن أشار
كنت مزحوما بالعمل، وكانت ظروفه التحتمل التأجيل ولهذا فكرت أن العرض 

كان هذا الفيلم األول له كمنتج مأخوذ .. لقائي المتأخر به فور انتهائه من فيلمه
من رواية لولينا للكاتب الروسي فالديمير نابوكوف ، وقد كتب له السيناريو 

وكانت هذه .. ر عزت األمير، وقامت ببطولته هند رستم معه ومع شهيرةوالحوا
هي المرة الوحيدة التي وقف فيها أمام هذه النجمة التي كان متحمسا لها جدا 

 من قدراتها كفنانة لها رصيد كبير في ذاكرته ، – كما قال لي –حماس نابع 
أحسن استقبال حين باالضافة لثقته في نجمات ونجوم ذلك الجيل الذي استقبله 

بدأ رحلته السينمائية ، وسانده ووقف بجانبه فقد تاثير كثيرا بموقف شادية النيل 
، ) نحن النزرع الشوك(، وموقف صالح قابيل عندما اصبح ثالثهما في بطولة 

من هنا وضع هذا اللقاء أساساً لهما لالنطالق في سينما السبعينات بجوار من 
ة العاملين في السينما، بجانب ابناء جيله، وفي تأملنا سبقه من اجيال، وهم أغلبي

لهذا البند في مسيرته نجده بعد فيلمه مع عند رستم عمل مع برلنتي عبد الحميد 
المأخوذ عن رواية توفيق الحكيم التي أخرجها عاطف سالم ) العش الهادي(في 

ليل وقضبان ( ، كما أعاد اللقاء مع الفنانة سميرة أحمد بعد فيلمها األول ١٩٧٦
 والفيلمان الشرف ١٩٨٦عام ) أمرأة مطلقة( بفيلم ثاني هو ١٩٧٣عام ) 

وفي رحلته ايضا مع الفنانات التاريخيات في السينما المصرية أفالما مع .. فهمي
أمينة رزق وتحية كاريوكا ومديحة يسري وهدى سلطان، ومن الفنانين الرجال 

) افواه وأرانب( بدأها بفيلم -كبير وهو رقم –عمل مع فريد شوقي سبعة افالم 
 ، كما عمل مع عماد حمدي ومحمود المليجي وشكري ١٩٧٧لبركات عام 

سرحان وكمال الشناوي ورشدي اباظة وتوفيق الدقن وعمر الحريري وصالح 
ذو الفقار واحمد مظهر ومحمود مرسي وعادل أدهم وجميل راتب ويوسف 

 وصالح السعدني وسمير صبري، شعبان وصوال إلى صالح قابيل ويوسف شعبان
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ومن الملفت ايضا أنه في عمله مع ابناء جيله السينمائي ، نور الشريف وعزت 
العاليلي وحسين فهمي ومحمود عبدالعزيز ثم احمد زكي والفخراني ، عمل ايضا 
مع ابناء جيله المسرحي سواء في المسرح القومي مثل سعد اردش وحمدي 

مسارح االخرى مثل مدبولي ومحمد رضا وابو بكر غيث ومحمد وفيق أو ابناء ال
أنه مؤمن بتعاون األجيال وليس صراع االجيال وأن .. عزت ومحمد صبحي

التنافس الشريف هو القانون الذي يجب ان يظلل العمل، أي عمل، ولكنه في الفن 
يصبح ضرورة حتمية ألن الكاميرا تقرأ الوجوه، وتبرز المشاعر وتعبر عن 

 الصدق الفني البديل عنه لينجح الممثل في أداء دوره امام زميله الداخل ، وأن
أو زميلته ، وأمام الجمهور الذي يتوجه لمشاهدته بعد ذلك، وقد شغلته قضية 

 عشق تمثيل البعض من فناني ذلك – ايام بورسعيد –األداء هذه منذ كان طالبا 
ن كان يتباعهم عند البلد، ثم عشقه لفناني المسرح النوعي والمسرح الحر الذيي

حضورهم لبورسعيد في الجوالت الصيفية، ومن هنا كانت سعادته بالغة بالتعاون 
معهن ومعهم بعد أن حان الوقت ، واذا كانت تجاربه مع شاديه وفاتن حمامه 
وسعاد حسني ففي الجزء األهم في عالقته بجيل السينما السابق ، فأن من اكثر 

بته المسرحية وقوفه أمام نجمات مسرحيات في مايعتز به محمود ياسين من تجر
قاعة سناء جميل ومحسنه توفيق وسميحه ايوب وعايده عبد العزيز ولعل قوة 
حضور وموهبة هذه المجموعة من ممثالت المسرح الكبيرات، وكذلك ممثالت 
السينما، صنعت شيئا مهما في مسيرته نحو الصعود هو اهتمامه البالغ بمن يقف 

امه لقدرات اآلخر ، مهما كانت هذه القدرات، وربما تكون هذه أمامه، واحتر
المالمح لديه حزنا هاما من تحقيقه لتلك النجاحات الكبرى في عقد السبعينات 

مما دفع الناقد السينمائي " عقد محمود ياسين"الذي من الممكن أن نطلق عليه 
 :سامي السالموني إلى الكتابة بغضب في هذا قائال

 محمود ياسين بطال لعدد كبير من االفالم والمسلسالت حتى تصور فجأة أصبح"  •
البعض أنه الممثل الوحيد في مصر، وكان البد وأن يحدث رد فعل عكسي لهذا 

 ".االنتشار، فليس هناك سينما في العالم تقوم على ممثل واحد مهما كان عبقريا

ين بقدر مايعبر وهذا الكالم الذي قيل في منتصف السبعينات اليدين محمود ياس •
عن حالة سينمائية غير رشيده تسعى الى استهالك نجومها واستغالل االقبال 
الجماهيرية عليهم لدرجة التهور، الذي قد يحرق النجم نفسه، صحيح أنه التوجد 
سينما في العالم تقوم على ممثل واحد، لكن الصحيح أيضا أن محمود ياسين 

أنه في بدايات رحلته كان من الصعب أن نفسه لم يكن مسئوال عن هذا الوضع، و
يتراجع ويتفلسف وينضج ذلك النضج الذي البد وأن يأخذ وقتا أكبر حتى يدرك 

التسمح له بالتجريب أو " سينما"فهو كان يجرب نفسه وسط .. تماما" الموقف "
التقاط االنفاس، بل وتحرضه على التكرار بدافع من ضغوط الشعبية و 

من الذي يستطيع أن يقاوم هذه االوضاع .. و " صة النجوميةبور"و " الجماهيرية"
لكنها صعبة، وقد فعل محمود ياسين .. كلها؟ طبعا المقاومة ليست مستحيلة
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األمرين، المقاومة أحيانا، واللجوء إلى المضمون أحيانا أخرى، مع خطورة هذا 
ا تأمل رحلته األمر الثاني، وعدم جدية األمر االول أيضا، ومن هذا المنطلق يمكنن

مع االفالم الوطنية في عقد السبعينات والتي يكاد يكون هو الممثل الوحيد في 
السينما المصرية الذي يصلح للتعامل معه في هذا الشأن كحالة بحثية بأعتباره 
الممثل الذي قدم اكبر مجموعة ، متنوعة من االفالم التي تتناول الحروب سواء 

 ..براتفي ساحة القتال أو حرب المخا
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 من العبور إلى حرب المخابرات

ستة أفالم قدمها محمود ياسين عن الصراع العربي االسرائيلي على الجبهة  •
) حائط البطوالت(المصرية، منها خمسة افالم في عقد السبعينات ، والفيلم األخير 

 وفيه يقوم ٢٠٠٠لم يعرض بعد برغم انتهاء العمل فيه عام ) نسور المجد(أو 
ين بدور الفريق محمد علي فهمي أحد القادة العسكريين الكبار في محمود ياس

 ، وبغض النظر عن مالئمة الدور له سنا ، فإن هذا يعني أن محمود ٧٣حرب 
الى ) اغنية على الممر(ياسين تدرج في افالمه الحربية من عسكري مقاتل في 

لحكم على إلى أن أصبح فريقا وأن كان ا) الرصاصة التزال في جيبي(ضابط في 
هذا الفيلم األخير مؤجل، أما االفالم الخمسة التي قدمها كلها في عقد واحد، وهي 

فقد " بدور"ثم الوفاء العظيم و " الرصاصة " ، و١٩٧٢) اغنية على الممر (
 .١٩٧٨عام " الصعود الى الهاوية"و  ! ١٩٧٤قدمها في عام واحد هو 

ال ندرة االفالم عن حروبنا ويالحظ المراقبون لمسيرة السينما المصرية مث •
 .السياسية والعسكرية، وحتى قلة ماقدم عن حرب اكتوبر

يقول علي ابو شادي عن السينما والسياسة أن سنوات المعاناة التي تلت هزيمة  •
 كان يمكن ان تشكل ١٩٧٣ ، وبلغت ذروتها بالعبور في اكتوبر ١٩٦٧يونيو 

تحتشد به من بطوالت ومالحم  بما -معينا الينضب ، ومادة ثرية ومنهال خصبا
 تنهل منه السينما المصرية الالهية، العابثة، -على المستويين الشعبي والعسكري

 .التي جفلت من مجرد االقتراب من تلك المنطقة الشائكة

هذه السنوات كلها التي عبرت عن قلق المجتمع الكبير لم يخرج منها إال فيلمان  •
ليوسف شاهين ) العصفور( وهما ١٩٦٧و يحاوالن تلمس اسباب ماحدث في يوني

) أغنية على الممر(لغالب شعث، بينما يتعرض ) الظالل على الجانب اآلخر(و 
لبطولة مجموعة من المقاتلين اثناء معارك يونيو، واصرارهم على المقاومة 

وبعد حرب .. وقد تحدثت بالتفصيل عنهما في الفصل الثاني.. حتى الموت، 
ألولى لها، ظهرت عدة افالم عن هذه الملحمة الكبرى في اكتوبر، في الذكرى ا

حياتناا لمعاصرة، ولكنها لم تكن على المستوى المتوقع، كان اكثر هذه االفالم 
الذي كتب قصته احسان عبد القدوس ) الرصاصة التزال في جيبي(تكلفة هو 

وانتجه رمسيس نجيب وأخرجه حسام الدين مصطفى، وبدال من أن يقدم الفيلم 
االسباب الموضوعية التي أدت لتحقيق االنتصار، قدم هجوما وركاكة المثيل لها 

 :السباب النصر يرصدها الكتاب السابق على النحو التالي) تحليله(في 

تقع في .. حمل الفيلم شخصياته بالرمز الهش الركيك، فـ فاطمة هي رمز مصر"
 رمز السلطة الذي –اس  ونرى عب- رمز الشعب–فينتشلها محمد ) أو الوحل(الطين 

أغتصب فاطمة أو مصر يمنع الناس من أن تتكلم بحرية، ويمضي الفيلم على هذا 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

٥٣

النحو الفج في تعبيره على أننا لم نحارب إال بعد أن انتهى عباس وسطوته وعهده، 
أحضر ) بدور(و ) الوفاء العظيم (وعلى خالف المعارك الهزيلة في الفيلمين األخران 

فيلمه مخرجي معارك من الخارج لتنفيذ مشاهد القتال التي أخذت رمسيس نجيله ل
الذي قام بدوره محمود ياسين ) محمد(وقتا طويال في الفيلم وخرج عنها البطل 

برصاصة في كتفه اعتبرها شرفا بعد خوضه المعركة، ورصاصة في جيبه احتفظ 
ليل السباب لم يتعرض الفيلم الي تح.. واي عباس غيره) عباس(بها من اجل قتل 

الحرب، وهي ليست بالطبع الصراع بين عبد الناصر والناس في مصر، وأنما اعتبر 
 ، وهو سبب صحيح ١٩٦٧الكبت وغياب الحريات هو المسئول عن هزيمة يونيو 

وإن كان هناك اسباب أخرى غيره، لكن الديمقراطية التي جاءت بعد السادات ليست 
ا بدأ االستعداد لالنتصار عقب الهزيمة مباشرة، سبب االنتصار كما ادعى الفيلم، وأنم

وماسنوات حرب االستنزاف مابين  االنكسار واالنتصار إال ملحمة اخرى وضع حجر 
 .اساسها عبدالناصر نفسه قبل رحيله
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 وبدور.. صابر.. صفوت
 

للمخرج حلمي رفلة عن سيناريو فيصل ندا وحواره ) الوفاء العظيم(في  •
الضابط بالقوات المسلحة الذي يحب ) صفوت(يقوم محمودياسين بدور 

وعندما يتقدم لخطبتها يرفض االب ويطرده ) نجالء فتحي(جارته والء 
 هو قاتل عروس االب روان ٠اي والد صفوت(بعد ان علم أن والده 

و عادل ) صفوت(ابن صديقه ابراهيم، يتقابل ) عادل(ويزوجها االب إلى 
رف منها االول أن الثاني هو زوج في الجبهة وتنشأ بينهما صداقة ، يع

حبيبته، ويصاب صفوت اثناء المعركة ويفقد ساقه في الوقت الذي 
فيقرر االنسحاب والتضحية .. يعرف عادل حقيقة الحب بينه وبين والء 

 .بزواجه من أجل صديقه

كتبه واخرجه نادر جالل ، وفيه يقوم محمود ) بدور(الفيلم الثالث (
النشالة ) بدور(ل المجاري الطيب الذي يساعد عام) صابر(ياسين بدور 

التي تلجأ إليه في المجاري هاربة من العصابة التي تعمل معها، لكنها تعود 
للعصابة ثم تعود إليه من جديد عقب القبض عليها بعد أن ادعت أنها 

اللص ) ميمو(شقيقته، وتقيم معه في بيت مليء بالمشبوهين ويتعقبها 
معركة كبرى من أجلها، تنتهي باعالن صابر الذي يحبها ويدخل في 

للقتال ويلتقي مع ميمو، ) صابر(خطبتها، وتقوم حرب اكتوبر، ويذهب 
واليعود صابر بعد الحرب فيعلن عن موته مما يهيء الفرصة لميمو 
تجاهها، لكن ضميره الذي أيقظته الحرب يصحو ويعلن للجميع أن صابر 

 !بدورمازال حيا، وطبعا يعود صابر ليتزوج 
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 هي ده مصر ياعبلة

هو الفيلم االخير لمحمود ياسين في حقبته الذهبية، ) الصعود إلى الهاوية(فيلم (
السبعينات، والفيلم الوحيد الذي مثله على عالم الصراع بين اجهزة المخابرات وزرع او 
اصطياد الجواسيس، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية لجاسوسة مصرية جندتها اسرائيل ، 

لمخابرات المصرية استطاعت أعادتها ومحاكمتها رافضة على العروض التي لكن ا
معركة دهاء كتبها صالح مرسي وساهم في كتابة .. عرضها العدو لالفراج عنها

السيناريو والحوار ماهر عبدالحميد وأخرجها كمال الشيخ في فيلم جيد الصنع، محكم 
هو خدمة الوطن وفي اطار معركة االيقاع يضع العمل المخابراتي في موقعه المحدد و

الذي ) خالد(شاملة بين مصر واسرائيل، وقد ادى محمود ياسين دور ضابط المخابرات 
قامت بدورها مديحة كامل في افضل (اوكلت اليه مهمة أحضار الجاسوسة عبلة كامل

، وحيث استطاع خالد مع زمالئه تنفيذ خطة ذكية لخداع ) ادوارها على االطالق
واعادتها إلى مصر لكي تحاكم على جرائمها في حق الوطن، قبل محمود الجاسوسة 

ياسين هذا الدور الصغير الذي يظهر فيه في نهاية الفيلم ولم يغضب لحجم الدور في 
وقت كان قد اصبح فيه نجم نجوم السينما ، وعطت لقطات ظهوره قبل ختام الفيلم كثيرا 

الفيلم ليرى نجمه المحبوب يشير الى من المشاعر الراضية لجمهور كبير أقبل على 
سماء القاهرة الصافية من نافذة الطائرة التي حمل عليها الجاسوسة وهو يشير لها 
بجملة قصيرة مشحونة بأن هذه السماء، والشمس، والفضاء، يخصان الوطن الذي 
ة طعنته ، ومن اسباب تماسك هذا الفيلم بجانب االداء وااليقاع واسلوب المخرج في أدار

احداث فيلمه الذي صورت نصف مشاهده في باريس، بطريقه جذابة وبراعته في بث 
عناصر االثارة والتشويق طوال الفيلم مؤكدا على براعة شبكة الجاسوسية التي جندت 
الفتاه المصرية وقوة االغراءات التي أطاحت بصوابها ولم يكن هناك طوال الفيلم مايؤكد 

 سوف تقع وتدفع ثمن الخيانة، فموقفها قوى في حماية للمشاهد أن الجاسوسة الحسناء
) أدمون(المخابرات االسرائيلية التي كانت باريس أحد قالعها الحصينة، وفي حماية 

، ولعل الفيلم هو نموذج مهم يطرح العالقة ) قام بدوره جميل راتب(الضابط االسرائيلي 
ب الجاسوس الى مزيد من التي تسح" نوعية الحياة"بين أجهزة المخابرات ولتقديم 

السقوط فيسعى إلى اإليقاع بغيره مثلما فعلت عبلة التي أوقعت بخطيبها السابق ضابط 
، واستطاع الفيلم ان يصل بالجاسوسة الى )قام بدوره ابراهيم خان(الصواريخ المصري 

اقصى درجات الخيانة ليصبح القضاء عليها رغبة ملحة لدى الجمهور أوال وهو مايأتي 
خالل خطة خداع كاملة لها نفذها مجموعة من المخابرات على رأسها ذلك الضابط من 

الذي قال لها وهما على وشك الهبوط بالطائرة في مطار القاهرة، واكتشافها الخديعة ، 
محمال اياها الكثير من المعاني والدالالت ) هي دي مصر ياعبلة(قال جملته التاريخية 

وأدائها بأداء بارع امتزج فيه الهدوء باالصرار والتي لفرط قدرته على شحنها 
والكبرياء فعلت فعل السحر لدى الجمهور العريض وصارت جملة تاريخية ، ولألسف 

وفي .. كثيرا مايتم استخدامها ، كمثل ، على نحو يخالف السياق الذي قبلت بشأنه
ية التي تطرحها تفسيره لتقديم هذه االدوار التي تتفاوت درجات جديتها واحترامها للقض
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بقول محمود ياسين أنه لم يكن ليرفض اي فيلم عن قضايا ومعارك الوطن، وأنه عندما 
يقبل بناء على قصة ومعالجة درامية فإنه يتوسم فيها حدا ادنى من االسباب التي تدعو 

 .للقبول وهو تعبيرها عن التغيير الذي تحدثه الحرب على الناس
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 ميراث الرجل الشرقي

ب أيضا في عقد السبعينات أن محمود ياسين في ظل سيطرته على من الغري •
األدوار في السينما المصرية لم يتوقف عن العمل في المسرح وعن االجادة فيه 
وكأنه يخاف أن يفلت منه ذلك الحب األول الكبير على حد تعبيره، ونظرة الى 

لتنويع ادواره ، عدد من االفالم التي قدمها في هذا العقد تؤكد ماقاله عن جهده 
ففي رحلة السبعينات كان بطال لمجموعة أدوار تناقش موقف االنسان من نفسه 
ومن المجتمع، خاصة المجتمع الشرقي بكل قيوده على الطرفين المرأة والرجل، 

أول افالم المخرج على بدرخان الذي كتب قصته ) الحب الذي كان(ففي فيلم 
 المتردد أزاء حبيبته السابقة التي تخلصت والسيناريو والحوار يقوم بدور الشاب

من زواج فاشل وطالبته بخطوة ثورية يضعان فيها المجتمع امام ارادتهما في 
الذي ) أين عقلي(وفي فيلم .. لكنه يجبن.. الحب والحياة برغم الفوارق بينهما

كتبه ايضا رأفت الميهي عن رواية الحسان عبدالقدوس يقوم بدور المثقف الذي 
الخارج وعاد يعلن تحرره من العقلية الشرقية وفي أول اختبار جدي درس ب

يكتشف حقيقة نفسه عندما يفاجأ بزوجته وقد فقدت عذريتها من خالل نزوة مع 
خطيبها السابق الذي توفى، ويخضع الى عالج نفسي حتى يقبل حقيقة مايرفضه 

 ادريس كتب المأخوذ عن قصة ليوسف) قاع المدينة(أما في فيلم .. من الداخل
لها السيناريو والحوار احمد عباس صالح فيقوم بدور قاضي شاب يبحث عن 
نزواته الجنسية لدى نساء القاع ويوهم نفسه أن الدافع لهذه العالقة هو الحب 
قبل أن يكتشف الحقيقة ويدرك أنه فقد في حياته الشخصية قيمة العدل التي 

 .يطبقها من خالل مهنته

غابة ( ايضا دوران قام فيهما بدور المحامي األول في فيلم وفي جعبة السبعينات •
عن قصة الحسان عبد القدوس كتب لها السيناريو والحوار ) من السيقان

ومخرجها حسام الدين مصطفى مع محمد ابو يوسف وفيها يقوم بدور محام 
ينزلق الى خيانة زوجيه ويدفعه االحساس بالذنب الى رد فعل عكسي وهو الشك 

عن قصة الحسان ايضا ) وال مجنونة.. ال أنا عاقلة (والثالث .. نتها له في خيا
اخرجها حسام الدين مصطفى من سيناريو وحوار حسين حلمي المهندس، وفيها 
يتجاوز المحامي آالم صدمته في القبض على زوجته مدركا أن دوره االول هو 

على من (و ) الكداب  (غير أن أهم افالم ذلك العقد كما قال النقاد هي.. مساندتها
 ).اليزال التحقيق مستمرا(ثم ) سونيا والمجنون(و) نطلق الرصاص
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 الكـــداب

هو ذلك التأكيد من خالل السينما ) الكداب (لعل من اهم ماقدمه محمود ياسين في  •
على عالقتها باألوضاع المتغيرة على ارض الواقع والتي دخل الفساد ليصبح 

فكرة تالئم مخرجها صالح ابوسيف وكاتبها صالح عنصرا اساسيا فيها، وهي 
الذي يتعرض لضغوط كبيرة من رئيس ) حمدي(مرسي، وتطرح قصة الصحفي 

تحرير جريدته بعد نشر تحقيق يثبت بالوقائع فساد مدير مصنع النسجة شعبية، 
يرفض حمدي الضغوط لتعديل ماكتبه ، لكن شهوده من عمال المصنع يتراجعان 

له ويصبح في موقف صعب فيقرر االختفاء تماما من الجريدة عن اعترافاتهما 
واالماكن التي يذهب اليها ، ويغير هيئته ويذهب الى حي شعبي يعمل فيه 
جرسونا في مقهى ويختفي حتى يرتب اوراقه ، لكنه بالتدريج يندمج مع أهل 
الحارة برغم شعوره بالذنب لخداعهم، وينتهي األمر بأعادة التحقيق في فساد 
.. مدير المصنع وتأكيد مصداقيته وعودته الى ممارسة عمله والدفاع عن الحقيقة

واهمية الفيلم تعلو اآلن حين تصبح قضايا حبس الصحفيين وتعقبهم حتى 
اليتعقبوا الفساد والمفسدين هي أحد أهم قضايا الواقع اآلن وبعد ثالثين عاما 

د وهو في مراحله المبكرة كاملة من هذا الفيلم الذي أراد صناعه ادانة الفسا
 ..لو أن أحدا يهتم.. وكأنهم كانوا يعلمون أن ماهو آت هو األهم
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 سونيا والمجنون

سونيا والمجنون هو الفيلم الذي يلخص عالقة مخرجه حسام الدين مصطفى  •
ببطله محمود ياسين، فقد أخرج حسام مصطفى ثمانية افالم لمحمود ياسين، كلها 

سونيا (تثناء واحد فقط عن نص اجنبي ، وهو مأخوذه عن نص ادبي باس
المأخوذ عن رواية ديستوفسكي الجريمة العقاب، والذي كتبه للسينما ) والمجنون

محمود دياب وجاءت رؤيته هو المجرم تصب في غير ما أراده الكاتب األصل ، 
ومع ذلك فقد حفل الفيلم بايقاع محكم وحس ميلودرامي عالي وأداء مالئم من 

 اي -اسين ونجالء فتحي ومحيي اسماعيل يقول عنه سامي السالمونيمحمود ي
 :عن شخصية راسكولينكون التي اصبحت مختار المنزالوي في الفيلم، أنه 

إذا كان هناك سوء تفسير لشخصية راسكولينكوف فليس هذا بالتأكيد ذنب "
فنان محمود ياسين الذي أدى الشخصية المعقده فنيا بامتياز يؤكد موهبة هذا ال

.. الشاب الذي ارجو أن يكتشف بنفسه من خالل أدوار كهذه كم يبدد طاقته ويهدرها
وهو وحده القادر على اتخاذ موقف اآلن ؟؟ لكن الناقد سمير فريد وبعد أن يصف 

ميلودرامي عنيف وأنه اليتحمل وحده مسئولية هذا االداء (ادائه في نفس الفيلم بأنه 
 -يسية خطأ ، واعتبر القاتل مجنونا منذ بداية الفيلمألن المخرج فهم الشخصية الرئ

 بعد مشاهدة اضافيه لمحمود ياسين - اي سمير فريد–بل من عنوانه، لكنه يعود 
والتي قدمت ............. تأليف فوزي فهمي واخراج ) عودة الغائب(في مسرحية 

 : ليقرر مايلي١٩٧٧على خشبة المسرح القومي في نفس العام 

ح النجم الحقيقي هو النجم الذي ينجح في تجاوز نظام النجوم، ويمكنه لقد اصب" 
تمثيل أي دور دون تفصيل مسبق، ومن هؤالء النجوم الحقيقيين عندنا محمود 

 لم يكتفي محمود ياسين بما حققه في السينما ، ١٩٧٧ياسين ، فمع بداية عام 
أدواره في مسرحية وأنما أراد أن يؤكد وجوده في المسرح، فقدم دورا من اعظم 

وفي نفس الوقت الذي نشاهده فيه في هذا الدور على المسرح ) عودة الغائب(
نشاهده في دور راسكولينكوف أو مختار المنزالوي كما اطلق عليه المخرج حسام 

الجريمة ( المأخوذ عن رائعة ديستوفسكي) سونيا والمجنون(الدين مصطفى في فيلم 
سين جهدا هائال في كال الدورين واثبت تفوقه وامتيازه ، وقد بذل محمود يا) والعقاب
 .بوضوح



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

٦٠

 على من نطلق الرصاص

في هذا الفيلم الذي كتبه رأفت الميهي وأخرجه كمال الشيخ ومثل لقائه الثالث  •
يستكمل محمود ) اين عقلي(و ) الحب الذي كان(واألخير مع سعاد حسني بعد 

ت المجتمع االقتصادية من خالل ياسين ادواره التي تناقش الفساد في مؤسسا
رئيس مجلس ادارة احد ) رشدي بك(دور مصطفى الذي يطلق الرصاص على 

شركات االسكان الكبرى ، وعندما ينتقل الى ا لمستشفى عقب اصابته من سيارة 
اي مصطفى ودوافعه (عقب اطالق الرصاص، يقيم السيناريو بناء متوازي بينه 

 لمحاولة قتله وحيث ينتقل الفيلم ببراعة لقتل رشدي، وبين رشدي وتفسيره
واحكام كبيرين بين عالم كال من الطرفين ليكشف عن انقسام المجتمع وتدهوره 
من خالل امتداد الفساد ولجوء الفاسدين الى ممارسة العنف والتصفية الجسدية 

وفي هذا الفيلم حصل محمود ياسين على اعجاب وتقدير جعل .. ضد معارضيهم 
من النقاد يطالبونه بالمزيد من دقة االختيار بينما اعتبر البعض اآلخر العديدين 

 .أن كثرة عدد افالمه لم تقلل من اجادته في االعمال الهامة
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 واليزال التحقيق مستمراً

 مخرجا كان أولهم على االطالق ٢٥عمل محمود ياسين في عقد السبعينات مع  •
 البطل، ثم كانت اول بطولة مع ، لكنه لم يكن) ٦٨القضية (صالح ابو سيف في 

ومرور ببركات وعلى عبدالخالق وحسن ) نحن النزرع الشوك(حسين كمال في 
رمزي وحسن االمام ونيازي مصطفى ومحمد راضي ومحمد عبدالعزيز وعلي 
بدرخان وعاطف سالم وحسام الدين مصطفى واحمد ضياء الدين، وحلمي رفله 

ال الشيخ وانورالشناوي وحسين وحلمي حليم ونادر جالل وغالب شعث وكم
عمارة ومحمد فاضل واحمد يحيى وسمير سيف وعلى رضا واحمد ياسين 

 يكونون بانوراما عريضة لكافة اتجاهات - كما نرى–واشرف فهمي وهم 
السينما في مصر منذ بدات السينما، ومن الصعب التوقف عند كل ماقدموه عبر 

 اشرف فهمي تحديدا تبقى ضمن عملهم معه، أو عمله معهم، ولكن رحلته مع
 .اكثر العالقات المميزه بين مخرج وممثل في تاريخ السينما المصرية

قدم محمود ياسين تسعة افالم من اخراج اشرف فهمي، ثالثة منها في عقد  •
واليزال (ثم ) مع سبق االصرار ( و ١٩٧٣عام ) ليل وقضبان (السبعينات وهي 
 ، بل ان الفيلم األخير هو أخر افالم ١٩٧٩وكالهما في عام ) التحقيق مستمرا

في السبعينات ، ينطلق الفيلم الذي كتب قصته احسان عبد القدوس مستلهما 
قصة حقيقية روعت المجتمع ذات يوم من ايام منتصف السبعينات، ومن خالل 
سيناريو لمصطفى محرم وحوار لبشير الديك من خالل الصراع الذي اصبح 

 المصري في نهاية السبعينات، بين قيم الشرف يفرض نفسه على المجتمع
والقناعة وبين قيم الثراء السهل والسريع عن طريق البيزنس ، وهو صراع البد 

زوجة ) نبيلة عبيد(وأن ينتهي بسقوط ضحاياه وكان الضحايا هنا هي زينب 
المدرس الشريف الذي يعود من رحلته للعمل في بلد ) محمود ياسين(حسين 

الذي يعود من أوروبا ) محمود عبد العزيز(صديق حسين ) تمدح(عربي، و 
على زوجها الذي اليملك مايرضى ) زينب(رجل اعمال ثري مما يثير غضب 

طموحاتها الشرهة للحياة، تسقط زينب في حبائل مدحت قاصده بينما يتربص هو 
ويطلبها للزواج عندما ترفضه، وعند ذلك ، ) ليلى حماده(بميرفت شقيقة حسين 

بطعن لكبريائها فتحرض زوجها على قتل صديقه، وتدبر له خطة ) زينب(عر تش
محكمة، لكن الزوج يتخلص منها ومنه معا واهمية الفيلم في توظيف كافة 
عناصره على نحو صحيح البراز رؤية واضحة تبرز مايحدث على ارض الواقع 
يم وتقضيئة، وحيث برزت القيم السوداء الرديئة وعلت لتحل محل كل الق

المحترمة التي تؤكد على انسانية االنسان وشرفه بغض النظر عن مستواه 
 .المادي
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 هو وأبناء وبنات جيله

في عقد السبعينات ايضا، صنع محمود ياسين نوعيات من النجاح داخل منظومة  •
النجومية لجيله، مثل نجاحه مع نجالء فتحي الذي جعلهما ثنائي محبوب لدى 

 من كافة االتجاهات، عشرين فيلما هي ترجمة هذا الجمهور، ولدى المنتجون
المعنى لنجاح ممثل وممثلة وانسجاح ادائهما معا على الشاشة وهو رقم مهم 
لعدة اسباب اولها انه يعبر عن رقم قياسي لم يصل إليه أي كوبل سابق في 

ثانيا أن هذا الرقم في حقيقته .. تاريخ السينما االمريكيه نفسه وليس المصرية
 المنتجون بالدرجه االولى ويعبر عن صورة من صور النجاح التجاري يخص

الذي يقوده منتجون يبحثون عن النجاح السباب فرعيه التخص االسباب 
 محمود –الرئيسية لصناعة الفيلم السينمائي ، أما ثالثا فهو قدرة هذا الثنائي 

منها مكرر  على استخدام مهارتهما في اعادة مشاهد وحوارات الكثير -ونجالء
ومحاولة التجديد من خالل القديم وتلكهي الضريبة التي البد وأن يدفعها النجم 
عندما يوضع في مرمى المنتجون ، فمن المؤكد أن اختيار هذا الثنائي كان من 
اجل االستفادة من شعبيتهما في مرحلة السبعينات، وكذلك كان اختيار اعادة 

ري اساسا وليس دافعه الرغبة في اشاعة تقديمها الفالم قديمه هو اختيار تجا
مشاعر الحب الرومانسي، في زمن التغيير والقيم المادية ولكن الرغبة في تسلية 
الناس، سواء لكي يتلهون عن واقعهم المحيط أو الغراقهم في قصص خيالية ، 

العاطفة (عادت تحدث في الواقع ، ولقد قدم محمود مع نجالء افالما مثل 
الذي قدمته فاتن حمامه ) أرحم دموعي(الممسوخ من )  وكبرياءحب(و ) والجسد

) بين االطالل( ، ثم قدما فيلم أذكريني المنسوخ عن ١٩٥٣وعماد حمدي عام 
 .لنفس الكوبل فاتن وعماد حمدي

واذا كان رصيد محمود ياسين مع نجالء فتحي هو عشرين فيلما، فإنه قدم مع  •
ن نيللي وشهيرة تسعة افالم، ومع ميرفت أمين خمسة عشر فيلما، ومع كل م

مديحة كامل وناهد شريف ثمانية افالم ومع بوسي سبعة افالم وخمسة افالم مع 
.. كل من يسرا ونادية الجندي وصفية العمري ، وأربعة افالم مع نجوى ابراهيم

كما قدم ثالثة افالم مع فاتن حمامه، وشادية وسعاد حسني ونادية لطفي، 
ثار الحكيم وليلى علوي وزيزي البدراوي والهام شاهين وفيلمان مع كل من آ

وماجده الخطيب ونورا ورغده، وفيلم واحد مع كل من سهير المرشدي وشمس 
البارودي ومعالي زايد وايمان، ومن المغنيات قدم فيلما مع كل من نجاة الصغيرة 

 .، وعفاف راضي، ووردة، وفاتن فريد

يليه صالح السعدني )  افالم٨(  حسين فهميأما أبناء جيله ، فأكثر من زامله هو •
وعزت ) اربعة افالم(ثم محمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوي ) ستة افالم(
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صبحي وممدوح عبد العليم وكل من يحيى الفخراني ومحمد ) ثالثة افالم(العاليلي 
 )فيلمان(
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 الفصل الرابع

 الثمانينات والتسعينات

 امرصد لعشرين عام
اذا تأملنا أفالم محمود ياسين ، لوجدنا أنفسنا أمام مرصد طوله عشرين عاما  •

متصله للواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي في مصر، فمن الصعب أن نجد 
وعلى مدى عقدين من الزمان .. قضية هامة لم يتناولها ضمن رصيده الكبير 

قنا من قضايا وتحوالت قال هذا الفنان القدير الكثير والكثير جدا مما يؤر
وتغييرات وأحداث، وطرح علينا نماذج وأنماط تشكل في مجموعها اكبر عدد من 

 هل كان هذا صدقة؟.. الشخصيات المتنوعة من خالل ممثل واحد 

 وكما عايش بعض منا –فمن المؤكد أن مسيرة حياته كما رواها .. بالطبع ال •
ه ، وشغفه بالمسرح، وتثقيفه  كانت تؤهله لهذه المكان–جزء أو أجزاء منها 

لنفسه بنفسه كانا القاعدة المتينة التي صقلت موهبته وأغنتها بما ساهم في 
توهجه سريعا على المسرح القومي، ثم ذلك التوهج األكثر سرعة في السينما، 
ذلك ألنه ليس شرطا ألن يتحول ، ممثل المسرح إلى ممثل سينما، وكذلك النجم، 

 في مسرحه الخاص، يصبح نجاح محمود ياسين في وباستثناء عادل أمام
 .المسرح ثم السينما على هذا النحو استثناءاً

لقد ظهر محمود ياسين في المسرح في الستينات ، وصعد إلى نجومية السينما  •
الستينات ويقدمها على " ذنوب"في بداية السبعينات ليحمل مع ابناء جيله 

 الهزيمة، ولم يكن وحده، وأنما ضمن الشاشة، سواء التغييرات االجتماعية أو
جيل جديد من الكتاب والسينمائيين أخذ مكانه ليقدم شهادته على الزمن مع 
وجود االجيال السابقة له، وجمعت السينما التي قدمها مابين مالمح االنكسار 
واسابب االنتصار، ثم انقالب الجبهة الداخلية في اتجاه مختلف بعد تغيير سياسي 

 .تجاه سقوط القطاع العام، وكل ماهو عام، لصالح الخاصحاسم في ا

أرتبط محمود ياسين بجيالن من الزمن السينمائي، ولكنه تعامل مع أربعة أجيال  •
وبداياته كانت أسرع بدايات لنجم، وفنان، ..  من المؤلفين والمخرجين والممثلين

اصبح نجم فبعد دوران قصيران، أحدهما تم تنزيله إليه بعد أن كان البطل، 
االدوار األولى، ليحصل على اجماع سريع من أغلب صناع السينما، الجديدة 
والقديمة، وتجارها، وتلك ميزة تحسب له، لكنها في الوقت نفسه أتاحت له 
انتشارا حتى درجة التشبع طوال عقد السبعينات في رحلة رافقه فيها كل من نور 

 ".الشريف وحسين فهمي في صعود ثالثي جميل
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لى الجانب اآلخر ، كانت نجالء فتحي وميرفت أمين فرستا الرهان النسائي وع •
 .األول أمام هذا الثالثي ، وبعدهما نيللي ومديحة كامل وسهير رمزي وبوسي

لكنه هو وحده الذي استطاع ان ينافس وقتها سعاد حسني نجمة الشباك األول  •
.. أعلى أجر لنجموترجمة هذا هو حصوله على .. حتى مابعد منتصف السبعينات

.. وفي نهاية السبعينات قفز نجم جديد لكي يزاحم ويتقدم.. بفارق كبير لصالحها
 .وكان عادل أمام

 أفالم الحرب عن موجة التمهيد – غالبا –من جهة أخرى ، فقد احتكر هو  •
وصال وجال في افالم تعبر عن ..  إلى حرب اكتوبر١٩٦٧للحرب، إلى حرب 

القتصادية الحادة التي طالت البشر وأطلت بمنظومة القيم التحوالت االجتماعية وا
، ايضا كان احد الذين أشادروا الى صعود الفساد في اكثر من عمل، وأحد الذين 
اشاروا الى صعود فئات عشوائية تطالب بحقها وتقتنصه بعيدا عن النظام 

 .االجتماعي السائد

خا، سواء األدب المصري أو أما عالقته باألدب فهي أكثر عالقات ابناء جيله رسو •
 .العالمي

وكذلك عالقته بالمؤلفين والمخرجين، فهي تعد عالقة فريدة إذ لم يرفض التعاون  •
مع كل من طلب التعاون معه، سواء في بداياته، أو عندما أصبح نجما كبيرا وفي 
رصيده في الثمانينات والتسعينات اكبر رقم لمخرجين جدد، في حياة ممثل ونجم 

 .. وفي هذا الفصل االخير محاولة لمعرفة المزيد عن هذا الفنان الكبير..مثله

 

 الثورة على النجومية
في بداية عقد الثمانينات ، فاجأ محمود ياسين الناس بمجموعة من األفالم التي  •

وعلى االدوار واألنماط التي " النجم"تؤكد رغبته الدائمة في الثورة على صورة 
وكان من .. خصيا العديد منها في حقبة السبعيناتيلعبها ، والتي لعب هو ش

الملفت في مسيرة هذا الفنان قدرته على استشارف مايحدث في الواقع ورغبته 
في أن يكون حاضرا ومؤثرا برغم السنوات العشرة التي قضاها نجما للسبعينات، 

لقد أنهى محمود ياسين عقد السبعينات .. وقبلها سنوات على خشبة المسرح
مع المخرج أشرف فهمي والذي ) واليزال التحقيق مستمرا( المهم في فيلم بدوره

يناقش قيمة المال التي تعاظمت في حياة الطبقة الوسطى لدرجة أشعرت مدرسا 
شريفا ومحترما بالضآلة وقلة الحيلة أمام ثورة زوجته التي تتطلع الى مالدى 

 اشد في تعبيره عن مدى صديقه من عالقات الثران لكنه يبدأ العقد الجديد بدور
ماوصلت اليه هذه الطبقة الوسطى من بؤس، وماوصل إليه المجتمع من خلل 
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مروع اطاح بالسالم االجتماعي وحوله الى حرب يكسبها من يدفع اكثر، ومن 
 .يكسب اكثر، بغض النظر عن الوسائل

 للكاتب أحمد عبد الوهاب والمخرج محمد عبد) انتبهوا أيها السادة(في فيلم  •
الزبال الذي يتقدم لخطبة فتاة يراها ) عنتر(العزيز يقوم محمود ياسين بدور 

بمالبس مبهدله ، كلما طرق باب الشقة مما يدفعه لالعتقاد بأنها ) الزبالة(تعطيه 
، فيقدم طالبا يدها ممن تعمل عنده لكنه يكتشف من ثورة صاحب الشقة " شغالة"

 المحامي وشقيقها استاذ جامعي في وأبنه وطردهما له أنها أبنة صاح بالشقة
وهو مايحدث، ليصبح الدكتور جالل أمام هم .. طريقه للحصول على الدكتوراه 

وبين الخطيبان .. ثقيل هو الحصول على شقة التمام زواجه من خطيبته عايدة 
الشقة في عمارة يتضح أن الزبال هو صاحبها بعد أن ورثت عن ابيه المقلب 

بعد أن قبض مقدم الشقة على اكرام ) يا، ويصمم عنتروالزريبه ، واصبح ثر
االسرة فيدعوها إلى سهرة ينفق فيها ببذخ محدثي النعمة ليرى الدكتور بعينيه 

ويصل السيناريو .. المبلغ الذي شقى من اجل جمعه يطير في تحية الراقصة 
بالقضية الى نهايتها، أو الى اقصى مايمكننا توقعه، وهو أن تترك الخطيبة 

 .الدكتور وتوافق على الزواج من عنتر بيه

ومن المؤكد أن القصة تحتمل المبالغة ، لكنها ايضا تلحظ مايحدث بالفعل عن  •
صراعات جديدة تنهي العالقة السلمية المستقرة بين الطبقات على حساب الطبقى 

وقد أحدث الفيلم ضجة شديدة لقدرته على اعالن وفضح شرخ يتسع .. الوسطى
حد اهتماما يليق به في مصر وقد كان محمود ياسين مرشحا لدور واليعطيه أ

االستاذ الجامعي غير أنه ، بخبرته ونضجه، أختار دور الزبال واعطاه كل 
مايستحقه من اهتمام في الحركة واسلوب الحديث وا لملبس ولنراه وكأننا نراه 

اقدا كسامي وبل ان ن.. للمره االولى فال نصدق أنه هو الذي نعرفه معرفه جيدة
أما محمود ياسين فأني أحسده على "السالموني اعتبر قبوله هذا الدور جرأة 

جرأته في تقمص شخصية الزبال بهذه البراعة وبهذاا القناع وبتلك القدرة على 
التنوع والتلون من شخصية إلى أخرى، ومن اسلوب اداء الى آخر في مجموعة 

دليال آخر على أنه ممثل لم يصل عفوا افالمه االخيرة وهو في هذا الفيلم يضيف 
 ".إلى ماوصل إليه بل يستحقه تماما

 

 والنيل.. سرقة الهرم 
ثالثة وخمسون فيلما قدمها محمود ياسين في عقد الثمانينات، واربعة عشرة في  •

 .عقد التسعينات، وبينها الكثير مما يستحق التوقف أمامه
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قدم دور مهم في فيلم مأخوذ ) لسادةأنتبهوا أيها ا(ففي نفس العام الذي قدم فيه  •
كتبه للسينما أحمد صالح وأخرجه أشرف ) الشريدة(عن قصة نجيب محفوظ 

 قدم محمود ياسين تسعة افالم من بينها فيلم -١٩٨١ -وفي العام التالي.. فهمي
جرح به دور مختلف ينتمي كما يقول إلى روح مدرسة الريحاني هو دور مدرس 

تأليف عبد الحي اديب واخراج ) تحياتي الستاذ العزيزمع (الموسيقى في فيلم 
احمد ياسين وفي نفس العام قدم اول افالم مدحت السباعي كمخرج ومؤلف وهو 

الذي يمزج بين الواقعية والفانتازيا في موضوع يبدأ ) وقيدت ضد مجهول(
 ".بسرقة الهرم األكبر وينتهي بسرقة نهر النيل

من بينها الفيلم الوحيد له مع المخرج محمد  قدم سبعة افالم، ١٩٨٢وفي عام  •
من تأليف فايز غالي عن ضابط يسعى لالنتقام من عصابة شبان ) الثأر(خان 

الحمد ياسين عن سيناريو مأخوذ من ) اشياء ضد القانون(خطفت زوجته، وفيلم 
) رحلة الشقاء والحب(لتولستوي كتبه مصطفى محرم، وكذلك قدم ) البعث(رواية 

السماعيل ولي الدين اعدها للسينما احمد صالح وأخرجها محمد عبد عن رواية 
 .العزيز وتدور حول سفر الشباب للعمل في الخارج

حادث النصف ( يقدم محمود ياسين ثمانية افالم من بينها فيلم ١٩٨٣وفي عام  •
المأخوذ عن رواية لصبري موسى كتب لها السيناريو والحوار وأخرجها ) متر

ش مفهوم الشرف بالنسبه للرجل الشرقي، وكذلك قدم أشرف فهمي وتناق
الفيلم الوحيد الذي تعاون فيه مع كاتب السيناريو وحيد حامد ومن ) العربجي(

اخراج أحمد فؤاد ويطرح صورة لعربجي يكسب مبلغا من المال فتتغير حياته 
قصة واخراج ) السادة المرتشون(على نحو اليمكن توقعه وينهي ذلك العام بفيلم 

على عبد الخالق وسيناريو و حوار مصطفى محرم ويدور حول فساد طبقة 
 .الموظفين

تأليف ) الطائرة المفقودة( يمثل محمود ياسين فيلمان فقط منها ١٩٨٤في عام  •
 .والذي يعد من نوع افالم الكوارث) اول اعماله(واخراج احمد النحاس 

تأليف ) النشالة(اج هو  يمثل ستة افالم من بينها فيلم لبناني االنت١٩٨٥وفي  •
اول فيلم له تخرجه مخرجة ) النساء(فارس يواكيم واخراج حلمي رفلة، و 

 .تاليف واخراج سعيد مرزوق) انقاذ مايمكن انقاذه(امرأة، و 

 يقدم محمود ياسين سبعة افالم تبدأ بفيلمه الوحيد الذي يدخل في ١٩٨٦في عام  •
 لنجيب محفوظ كتبها للسينما )الحرافيش(اطار افالم المعارك عن احدى قصص 

 .احم دصالح واخرجه حسام الدين مصطفى 

احد اهم افالمه المأخوذه عن قصة حسن ) امرأة مطلقة(وفي هذا العام ايضا يقدم  •
 .شاه وسيناريو وحوار مصطفى محرم واخراج اشرف فهمي
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 أمرأة مطلقة
جائر من تدور احداث الفيلم حول استخدام الرجل حقوقه في الطالق بأسلوب  •

الممرضة ) زينب(الموظف بأحد البنوك و ) فتحي(خالل قصة حب وزواج بين 
التي قابلها اثناء مرضه وعنايتها به، يتزوجان وتقف بجانبه حتى يصبح في 
مركز قيادي فيقرر تغيير حياته بما فيها الزوجة، والزواج من سكرتيرته الشقراء 

 تنجب وفقا للقانون الذي يجعل من الشقة ألنها لم) زينب(يطرد فتحي ) سلوى(
تكتشف أنها حامل ) زينب(الشقة من حق الزوج في حالة عدم وجود اوالد، لكن 

وتعود لالقامة بالقانون غير ان فتحي يرفض التفريط في الشقه ويتزوج سلوى 
أن ) زينب(في اقرب مناسبة، تكتشف ) زينب(ويحضرها لالقامه مقررا تطفيش 

تعدها بالبحث عن مكان آخر بعد االنجاب، غير أنها سلوى التحمل لها كرها ف
تجهض ، فترفض سلوى خروجها من الشقة كما يرغب فتحي، وتكتشف مدى 

فالقانون في صفه .. لكنه يرفض ويهددها باالنتقام.. حقارته فتطلب منه الطالق
الزوجة األولى بأداء رفيع المستوى، وكذلك ) زينب( قامت سميرة أحمد بدور –

ببراعة وحساسية عالية، أما محمود ياسين في ) سلوى(الء فتحي بدور قامت نج
دور فتحي، فقد أدى دوره بأتقان االستاذ وفهم عميق لدرجة استفزازنا 
كمشاهدين بقدرته الفائقة عن كشف مابداخل عقله من نداله وسوداوية باللرغم 

 .من مظهره الناعم االنيق

 

 مدافن مفروشة لاليجار
مدافن (قدم مع المخرج علي عبد الخالق فيلما بعنوان .. يضافي ذلك العام أ •

عن سيناريو وحوار ابراهيم مسعود، وكان هذا هو الفيلم ) مفروشة لاليجار
االول، الذي يطرح على شاشة السينما قضية تحول المقابر إلى سكن لفئات 

ويقوم .. عديدة فقدت مسكنها أو عجزت عن تدبير سكن وسط مساكن االحياء
) نجالء فتحي(الذي يقيم مع زوجته ) احمد(ود ياسين بدور المهندس محم

وطفلهما بأحد الفنادق الرخيصة بعد أن تمكن صاحب المنزل ) صابرين(وشقيقته 
تنتقل االسرة لالقامة في فناء احد .. القديم لالسره من الحصول على امر ازالة له

اك تتعرض لمواقف غير المقابر بعد أن عجزت عن االستمرار في البنسيون، وهن
الئقه وتضيق بها الحياة وخاصة احمد الذي اليكف عن البحث عن مكان يأويهم 
ومقابلة المسئولين للحصول على شقة ، بال جدوى ، وبينما هو في هذا الحال 
تقع أخته طالبة الطب في حبائل حفار القبور المقتدر مما يخلق أزمة أخرى 

 لصدور قرار يطيح بالجميع ، وحيث تقرر نقل التصل لذروتها بالمواجهة بينهما
المقابر وازالتها القامة كوبري بالمنطقة يتقدم احمد بشكوى للمحكمة طالبا بقاء 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

٦٩

هذه المرة لكن شكواه ترفض فاليجد امامه غير االقامة .. الحال على ماهو عليه 
 .هو واسرته في ساحة المحكمة

كابوسية، وليس مجرد اوضاع ذلك النوع من األفالم التي تعبر عن أوضاع  •
سيئة، واستمراره في تقديمها كلما توفر له نص ورغبة من مؤلف ومخرج هي 
بالشك ضمن ميزات هذا الفنان، إذا ما نحينا مسألة النجومية هذا من الحديث ، 
بل أنه شخصيا يطلق على النجومية كلمة تعبر عن موقفه منها، ال أعرف منذ 

داللة على أدراكه لما بها " النجمكة" أنه يطلق عليها متى، وأنما هو الذي قال لي
من عناصر قد اليعتبرها بعض النجوم االطار االفضل للتعبير عن كينونته 

 .ومسيرته الفنية

قد أخرت به أو الهت البعض .. هل شعر محمود ياسين أن النجومية أو النجمكة •
 .. ربما..عن ادراك القيمة الحقيقية لما قدمه طوال مسيرته الفنية

المهم اننا طوال السنوات الباقية من عقد الثمانينات وحتى التسعينات لم نعثر  •
على فيلم له بدون قضية، وبدون اشارة لهم اجتماعي كبير، والحديث عن 
مستوى االفالم هنا ليس المحك االول، ولكن مؤشراتها وقدرتها على أن تتعاطى 

لواقع سوء استخدام حق الطالق وسواء كان ا. مع الواقع والتغض عيونها عنه
لطرد النساء من بيوتهن أو حمل طبقة تركها المجتمع بدون عناية فأنفجرت في 
وجهه أو اقامة االحياء بين الموتى أو صعود جماعات الشباب الالمنتهي 
لممارسة العنف في الشوارع، فأن محمود ياسين كممثل وفنان له من المقدرة 

 في فكر الفيلم لم يترك وجهة نظر تصرح أو تحذر أو والمكانة التي تجعله شريكا
 .وبدرجات متفاوتة.. تطرح رؤية ما للحل بدون أن يلجأ اليها

 

 والمواجهة.. الخوف 
من اكثر قيمات أو أفكار االفالم التي قدمها محمود ياسين في هذه المرحلة فكرة  •

.. عددةوالمخاوف التي طرحتها افالمه مت.. الخالص من الخوف بالمواجهة
وكذلك طرق الخالص والمواجهة والكثير منها يبدو بسيطا من السهل االهتداء 
اليه، ولكنه يحتاج إلى الشجاعة ، وهي شجاعة فقط في زمن الجبن واألنا مالية 
وبحث كل فرد عن خالصه الفردي ، في فيلم المواجهة للكاتب عبد الحي أديب 

كفنه ويقدمه الى عميد ) ودمحم_(والمخرج أحمد السبعاوي يحمل المهندس 
العائلة التي تطالب بالثأر من عائلته حتى يتوقف نزيف الدم ويقرر االبتعاد عن 
الصعيد كله الى مطروح في اقصى الساحل الشمالي، وهناك يواجه مشكلة أخرى 
وبعد صراع مع النفس يقرر أن عليه مواجهتها طالما كان يعيش في هذه الدنيا 

عن ) شاهد اثبات( يقدم في فيلم ١٩٨٧وفي ذات العام . .ألن الهروب ليس حال
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قصة واخراج عالء محجوب وسيناريو وحوار ايناس بكر دور صحفي يشهد 
على جريمة قتل قام بها احد المقربين من شخصية هامه فيذهب للشرطة 
ويعترف بما رآه، لكن الرجل المهم يحاصره هو واعوانه، ويصلون إلى زوجته 

ولكن يتحقق في النهاية العدل ويقبض على ا لرجل المهم .. التي تؤازره 
 ).اليس هذا مايحدث في واقع هذه االيام بعد عشرين عاما من الفيلم(واعوانه 

تأليف واخراج محمد شبل تتعرض أسرة لمكائد احد الدجالين ) التعويذة(وفي فيلم  •
 فزع تجبر الذي يريد االستيالء على المنزل فيمارس اعمال السحر الحداث حالة

االسرة على الفرار، وفي غمرة الخوف والرغبة في ترك البيت تطالب االم 
الجميع بالثبات على االيمان، وبقراءة القرآن، والطلب من اهللا بألحاح أن ينقذهم، 
ويتحول االتجاه من الخوف من الدخل والسحر الذي يمارسه الرجل الى الهجوم 

 .. السرة أمانهاعليه وقهر سحره بآيات اهللا فتسترد ا

الذي كتبه للسينما يسري الجندي عن قصة لجمال ) ايام الرعب(وفي فيلم  •
 يقوم محمود ياسين بدور موظف – ١٩٨٨الغيطاني واخرجه سعيد مرزوق عام 

هيئة اآلثار الهارب في القاهرة من حكم بالثأر يطارده بواسطة قاتل معروف في 
في اماكن يعتقد أن احدا لن يصل إليه بلده بالصعيد، ويوغل البطل في االختفاء 

فيها خاصة في حي األزهر الشعبي ، ويتوجه لحضور ليلة مولد السيدة وسط 
جمع غفير يحتفل ليجد نفسه أمام من يهرب منه، وليكتشف حتمية المواجهة 

 ألنه لن يستطيع الهروب الى األبد ، 

، يقوم بدور ١٩٩١تأليف واخراج تيمور سري عام ) تصريح بالقتل( وفي فيلم  •
طبيب شرعي يكتشف أن صاحب أحد شركات تجارة المواد الكيماوية يستورد 
مواد محظور استعمالها النها تسبب اشعاعا ساما فيسعى للتخدير من هذا الخطر 
معرضا نفسه لمتاعب كبرى مع صاحب الشركة، ومع البوليس الذي اليتحرك في 

 البداية حتى يسقط ضحايا بالفعل ، 

اخراج اسماعيل مراد عن قصة لجمال .... عام ) اغتيال فاتن توفيق(م وفي فيل •
منصور كتب لها المعالجة الدرامية وليد سيف والسيناريو عبد الفتاح البلتاجي 
والحوار عبد العزيز بدير يتحمس للعمل في فيلم يدين الفساد حتى لو لم يكن 

)  بدورها الهام شاهينقامت(بطله، وانما البطلة ا مرأة تعمل مذيعة تليفزيون 
تسعى الى كشف عصابة من المسئولين تعمل على اإلثراء من اذون االستيراد 
للمواد الغذائية وتجهز مستندات وفيديو يدين العصابة غير أنها تلقى مصرعها 

 .. على باب ماسبيرو

وجهة نظر محمود ياسين في كل هذه االعمال أنها تجد لديه قناعة التعبير عن  •
ره فيما يحدث في الحياه على ساحات السياسة وحركة المجتمع، وأنه وجهات نظ

كفنان الينتمي إلى إتجاه سياسي معين أو حزب من االحزاب، يجد لديه رغبة في 
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االنتماء ويعبر عنها من خالل الوسيلة الوحيدة المالئمة له ففي رأيه أن الفنان 
 .را بعينهينتمي للوطن، والوطن يخص الجميع وليس اتجاها أو تيا

 

 

 والمرأة.. مساندة الجيل الجديد 
آخر االعمال التي قدمها كمنتج ، كان الموضوع والشكل ) قشر البندق(في فيلم  •

أنهم يقتلون (الذي اختاره المخرج يقترب من فيلم امريكي لسيدني بوالك هو 
وسواء أحس المشاهد بالروح االمريكية في المعالجة أو ) اليس كذلك.. الجياد
نفيذ ، إال أن الفيلم يطرح فكرة مهمة عن مدى التفاوت في االحساس بين الت

الناس حول الواقع لهم وأنه يوجد أنقسام حقيقي وطبقية بالقصد أو بد ون قصد 
 أحد كتاب جيل نهاية الثمانينات -، وتدور قصة الفيلم الذي كتبه مدحت العدل

حول .. نات المهمينواخرجه خيري بشاره أحد مخرجي الثماني.. والتسعينات
رؤوف الذي يعود لمصر بعد سنوات طويلة قضاها يعمل في أمريكا في مجال 
السياحة ، يعود الدارة فندق خمسة نجوم فيفاجأ بانكماش حاد في السياحة 
وركود بسبب سلسلة من االعمال االرهابية التي قصد فاعالها تهديد السياح 

 على الطريقة االمريكية ٠ مسابقة ويفكر رؤوف في اقامة.. وترويع المواطنين
 لتنشيط االقبال على المكان باالعالن عن مسابقة اللتهام اكبر كمية من الطعام –

كان يفكر في جذب األثرياء محبي الرفاهية .. ويحصل الفائز على جوائز سخية
وهواة الفنادق لكنه اكتشف جحافل من الفقراء والشبان والفتيات الذين اليملكون 

 سوى شبابهم وطموحهم، وكل منهم ومنهن له احالم موقوفه وتتحول أي شيء
في هذا الفيلم يقوم هو وأبن جيله حسين فهمي بالتمثيل .. المسابقة الى مأساة

الدولي على الشاشة ... امام مجموعة كبيرة من الوجوه الشابه ، بعضهم يمثل 
ي وطارق لطفي الكبيرة مثل رانيا محمود ياسين وماجد المصري وحميد الشاعر

ومنهم من حصل على أدوار صغيرة من قبل مثل محمد هنيدي وعالء ولي الدين 
وخالد الصاوي ومحمد لطفي والمعنى من هذا هو ان محمود ياسين المنتج 
عندما اعطى الفرصه االولى البنته اعطاها في نفس الوقت لعدد غير قليل غيرها 

.. ايقوم به لدعم ومساندة غيرهفي فيلم لم يتكلف قليال ايمانا منه بدور م
والحقيقة أن تلك النظرة تحديدا ضمن ابرز مالمح مسيرته الفنيه، مسألة األخذ 
والعطاء ، الى يوم لك ويوم عليك ، االحساس بشكل عام بنوع من السماحه 

 جعتله يعمل مع كل االجيال ومع اجيال أتت بعده بمراحل -الفنية اذا جاز التعبير
ن مسيرته تفسر هذا ، لكن تربيته ومناخ بورسعيد ودور أمه ، ومن المؤكد أ

واخوته ثم استاذاته من فنانات المسرح والسينما، ساهم كل هذا في تقديره لدور 
وفي حياته بشكل خاص ، ففي اطار قصة حبه .. المرأه في الحياة بشكل عام
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 في وزواجهما ووقوفها معه) شهيرة(لطالبه المسرح شهيرة صدى التي اصبحت 
قدم لها عربون التقدير بلغة الفن الذي يمارسانه " .. االنطالق الكبرى"معركة  

ولم يمثل فيه، وأنما كان ) وضاع العمر ياولدي(معا وهو بطولة فيلم أنتجه وهو 
من بطولة نور الشريف ورشدي اباظة ومحمود عبد العزيز وعماد حمدي 

) قصة مدام اكس( عثمان عن ومعالي زايد وزهرة العال عن سيناريو حوار محمد
التي قدمتها شاديه من قبل مع كمال الشناوي في فيلم نجح نجاحا ساحقا برغم 
ميلودراميته الزاعقه، وكان المخرج هنا هو عاطف سالم ، وقد نجح هذا الفيلم 
ايضا نجاحا تجاريا كبيرا وكان افضل مايقدمه زوج فنان لزوجته التي وقفت 

لمحيي الدين فتحي ، انتجت هذا الفيلم العجاب بالقصة ، بجانبه وعلى حد تعبيره 
واكراما لزوجتي التي وقفت بجانبي طيلة فترة دراستها بمعهد الفنون المسرحية 
وتزوجتها وهي التزال طالبة وانجبنا ، ثم ظلت عدة سنوات عقب التخرج دون 
لك ان تعمل خاللها وكان يجب ان تحصل على فرصتها الثبات موهبتها وجاء ذ

من خالل هذا الفيلم ، هذا االحساس باحترام المرأة كأنسان وكشريك وبشر كان 
حاضرا دائما في اعماله كما هو حاضر في حياته الخاصه مع زوجته وابنته، 

مثال الذي انتجه ) مع تحياتي االستاذ العزيز(وايضا تجاه االخرين فهو في فيلم 
من اخراج احمد ياسين كانت  عن قصة وسيناريو لعبد الحي اديب و١٩٨١عام 

البطلة امامه هي نيللي، والتي كانت في بداياتها ولكنه تحمس لها ألنه رأها 
تحتاج لفرصة مثل هذه تالئم موهبتها كفنانه قادره على الغناء واالستعراض، 
وهو يقول أن الفيلم نجح نجاحا كبيرا، لكنه لم يكرره ولم يحاول االستفاده من 

انا من الطبيعي أن أعمل في ,.. يعة األمور هي التنوع ألن طب"هذا كمنتج 
نوعيات مختلفة، ولكن طبيعتي تجعلني اكون مرشحا الدوار اكثر اتجاها للسياسة 

 فليس من - يستكمل–ولهذا ) على من نطلق الرصاص(أو القضايا الهامة ، مثل 
يان ، المعقول أن يأتيني فيلم مثل هذا واشغل نفسي باعمال تحتاج الى كوميد

ودراما من النوعية التي يؤديها مثال عادل امام الذي كانت موهبته تبرز في هذا 
الزمن في الوقت الذي كان عندي فيه وفرة اكثر في الموضوعات التي تقدم 
احداث ومواقف وشخصيات عن قلب الحياة، وكان على بالتالي أن التفت اليها، 

.. ه ألنه يعطيني فرصه التنفس فاذا جاء في وسط هذا عمل ضاحك فأنا اتمسك ب
أنه من هنا أرى انني قدمت مجموعة البأس بها من هذه االعمال، .. التنوع,

و ) مين يجنن مين(و ) سؤال في الحب(قدمت ) مع تحياتي الستاذي العزيز(فغير 
 ).الستات(وايضا ) غابة من السيقان(

 

 الستات
الذي ) الستات(ذي قدمه هو ويعتبر محمود ياسين أن الفيلم الكوميدي األهم ال •

 وقامت ببطولته امامه ١٩٩٢كتبته ماجده خير اهللا واخرجه مدحت السباعي عام 
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كل من هاله صدقي وعبله كامل وضيفي عبده وايمان ولطفي لبيب وابراهيم 
الصحفي الناجح الذي ) عزمي(ويدور حول .. نصر ونبيل الهجرسي وعال رامي

الى أن تتم ترقيته رئيس لتحرير الجريدة يعيش في سعادة مع زوجته وطفليه 
التي يعمل بها فتنقلب حياته وتطارده النساء من كل جانب، كل تحاول استغالله 

للحصول على مكسب من ورائه، وتختلط اوراقه بين الخاصه والعامة , لخدمتها أ
بسبب كيد النساء مما يسيء اليه لدى رئيس مجلس االداره فيوقفه عن العمل 

وبغض .. فيعتبرها فرصة جديده للهدوء االسري.. تحرير ويعيده كما كانرئيسا لل
النظر عن تركيز الفيلم على مكائد النساء فقط في صراعات العمل والتي التزيد 

خاصة في مؤسسا .. عن مكائد الرجال بحكم طبيعة الصراع الذي يقوده الرجال
لفيلم لم يأخذ حقه، مصر الصحفية، إال أ ن محمود ياسين يعود ليؤكد أن هذا ا

وأن مخرجه مدحت السباعي استطاع أن ينطلق من السيناريو لبناء مواقف 
 .ساخره، خفيفة الدم، فجاء ععمال خفيف الظل فيه سخرية عالية

في آخر افالمه في التسعينات، عمل مع المخرج ايهاب راضي، ابن محمد راضي  •
 له الفيلم إال أنه رأى أنه وبرغم النجوم الذي تعرض) فتاه من اسرائيل(في فيلم 

 من محاوالت االسرائيليين التطبيع ٠ موقفه وموقف جيله–يؤكد على الموقف 
قفزا على المشكلة الرئيسية في الصراع، وهي حل القضية الفلسطينية 
واالنسحاب من االراضي المحتله، ثم عمل مع محمد فاضل من جديد في فيلم 

 وبطولة فردوس عبد الحميد زميلته في تأليف ابراهيم الموجي) كوكب الشرق(
الذي لم يعرض بعد وال ) حائط البطوالت(ثم فيلم ) على من نطلق الرصاص(فيلم 

 قصة اللواء ابراهيم رشاد الذي كتب له السيناريو -أحد يعرف متى يعرض
والحوار ايضا واخرجه محمد راضي وشارك معه فاروق الفيشاوي واحمد بدير 

  خالد النبوي وحنان ترك وندى بسيوني ومن االجيال الجديده

 السينما شابة تسير في رآاب الشباب
عندما أحصيت عدد الذين تعاون معهم، وعملوا معه على مدى سنوات عمره  •

كأكثر الفنانين " جنز"الفني في السينما اكتشفت أنه يستحق أن يدخل موسوعة 
يع في البدايات إال انفتاحا على غيره في السينما المصرية، وبرغم نجاحه السر

أنه كان دائما مايفاجأ الجمهور والزمالء باختيارات غير متوقعه يسعى فيها دائما 
يسير .. للجديد من المؤلفين والمخرجين وله قناعه في هذا أن السينما فن شاب 

في ركاب الشباب، وانها التحب العواجيز، ومن هنا تعطي دائما وجهها لالجيال 
ت له أن السينما في الخارج تعطي ايضا الكثير لالجيال الجديدة، وعندما قل

الخبيرة والناضجة قال لي أن هذا ليس القاعدة، فالسينما تتغذى على التجديد، ال 
اعتقد طبعا أنه وصل الى هذه القناعة مبكرا ، ولكنه يؤكد هذا من يقين فهو 

االجيال مشاهد دائم لكل االفالم المصرية، اليفوت عنها شيئا، وهو سعيد ب
السينمائية الجديدة ويرى فيها مواهب كثيرة وطموحات كبيرة تسعده شخصيا 
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ويالحظ أن النقاد يعيشون على هذا الجيل، ولم يدهشني رأيه فمن خالل تأمل 
أفالمه التي بدأ فيها بالتعامل مع لطفي الخولي وصالح ابوسيف وعبدالرحمن 

احمد صالح، وكثير منهم االبنودي ووفيه خيري وعلى عيسى ومجيد طوبيا و
ومنهم كان في بداياته، فإنه واصل التعامل مع كل االسماء التي عرفت الكتابة 

 كتاب سيناريو وحوار مثل جيل التليفزيون االول مصطفى محرم –للسينما سواء 
ومصطفى كامل وعاصم توفيق وكوثر هيكل ونبيل غالم ثم الجيل الثاني كعصام 

ة ومسرحها ورؤوف حلمي، ثم صالح مرسي ورأفت الجمبالطي زميله في الكلي
الميهي وبشير الديك وفاروق صبري ووحيد حامد ويسري الجندي ورفيق 
الصبان وممدوح الليثي وابراهيم مسعود واحمد عبد الرحمن وايناس بكر وماجده 
خير اهللا ومن الجيل االسبق منه عمل مع محمد عثمان وعبد الحي اديب ومحمد 

 مصطفى سامي ويوسف جوهر وفيصل ندا والسيد بدير ومن ابو يوسف ومحمد
الكتاب الصحفيين قدم اعماال عن قصص لكل من كمال المالخ وحسن شاه 
وموسى صبري وعزت االمير ونبيل عصمت ، وكذلك تعامل مع االديبان احمد 
بهجت وصبري موسى ككتاب قصة وسيناريو لمره واحده ومثلهما الكااتب احمد 

ليوسف ا دريس، بينما أسهم كل من ) قاع المدينه(ي كتب عباس صالح الذ
احسان عبد القدوس ويوسف السباعي ومحمود دياب في كتابة السيناريو 
والحوار ايضا العمالهم او اعمال غيرهم في بعض االفالم، باالضافه لقائمة من 
المخرجين الذين كتبوا اعمالهم أو ساهموا في كتابتها بداية من صالح ابوسيف 

الى حسام الدين مصطفى ونادر جالل وغالب شعث وحسين كمال ) ٥٨(والقضية 
ومدحت السباعي وتيسير عبود ويس اسماعيل يس واحمد النحاس ومحد شبل 
وعثمان شكري وحاتم راضي وناديه حمزه وتيمور سري وطارق النهري وهاني 

جديدا الشين وسعيد مرزوق وفريد فتح اهللا فقد تعامل مع اربعة عشر مخرجا 
 .منذ منتصف الثمانينات وحتى نهاية التسعينات

 أحزان صناعية
سعيد بالشباب ، مؤمن به ، نعم، لكنه حزين على حال السينما نفسها وعلى  •

على حد تعبيرة " البهدلة"المستقبل الذي يواجه هذه الصناعة التي شهدت من 
" يدمبادرة كامب ديف"مالم تشهده صناعة أخرى في مصر، وفي رأيه أن 

وانعكاساتها السياسية أثرت عليها تأثيرا خطيرا ألنها اغلقت السوق العربية امام 
وهو يصف هذه السوق بعدم االنصاف في التعامل مع السينما .. االفالم المصرية

أنهم يحبون السينما "المصرية، حتى  ماقبل كامب ديفيد وله وجهة نظر هي 
 كل االعجاب بالسينما المصرية فمع" واليحبونها في نفس الوقت.. المصرية

.. زمان ، منذ ايام اسماعيل يس ومحمود المليجي شيء عظيم وغيرهم
البلد الوحيد الذي كان يشتري االفالم .. لكن اليشترون افالمنا.. وغيرهم

وبعد ان انتقل اللبنانيون والفلسطينيون للعمل في الكويت .. المصرية هو لبنان
كانوا يعرضونه في سينما واحد هي .. مصري هناكوالخليج بدأ شراء الفيلم ال
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وفي البيوت عبر اجهزة الفيديو، وكانت االفالم .. سينما السيارات في الكويت
كان الموزع .. عن طريق القراصنة..  سواء تم شرائها أم ال -كلها تعرض

.. اذا اردت ان تبيع"يحضر ومعه خمسة االف دوالر فاذا رفضنا البيع كان يقول 
.. أم لم تبعه.. اما أنا سوف احصل على الفيلم سواء بعته.. وانت حر. .بيع 

الفيلم الصمري كان يذهب الى امريكا وكل مكان بدون ان .. وليس لدينا حل آخر
يبيعه منتجه ولكن عن طريق الموزع اللبناني وقد وجدت كل افالمي مثال في 

لم ابيعها بعد وجدتها حتى االفالم التي ) كامل الباب(نيويورك عند موزع اسمه 
 .عنده

ذكرته ببعثة اتحاد المنتجين االمريكيين التي جاءت الى مصر في نهاية الثمانينات  •
 :وابرمت اتفاقية لحماية الفيلم األمريكي في مصر فقال

لقد فرطنا في السينما المصرية باعتبارنا اصبحنا في زمن االقتصاد الحر بديال " •
 بشأن ٢٠٣ بصدور القانون رقم ١٩٩١نذ عام م.. عن اقتصاد الدولة من زمان

قطاع االعمال، أو من خالله تم تبديد قالع وبيع اصول مصرية عالية القيمة حتى 
ولم يعد احد يشتري، إلى أن دخلنا مرحلة جديدة ، اآلن طلبوا منا .. توقف البيع

فيها أن ننسى مافات كله، وفي رأيه أنه كانت هناك لحظة من الممكن فيها حل 
ازمة السينما المصرية ايام وزارة الدكتور الجنزوري واصداره قانون حوافز 

 ، الذي فتح الباب لمن يريد العمل في السينما من خالل ١٩٩٦االستثمار لسنة 
قوانين االستثمار، ولكن سقطة هذا القانون التي اوقفت حال السينما هي أنه 

يقل رأسمال من يريد العمل اشترط للحصول على تسهيالت االنتاج والضرائب أال 
 على حد – مليون جنيه، فليس في اوروبا كلها ٢٠٠٠في االنتاج السينمائي عن 

 مليون جنيه، ونحن في مصر كان اكبر ٢٠٠ شركة سينما رأسمالها -تعبيره
منتج يدفع من جيبه ويدير الدفعه االولى لدوران العمل وبعدها ينتظر دفعه 

 القانون بهذا الشكل منع المنتجين الحقيقيين من وأن صدور.. يرسلها له الموزع
االنتاج، وترك الباب للمضاربة ولظهور التكتالت الكبيرة وهو ماحدث عندما 

 دارا للعرض ٤١التي اقامت ) نهضة مصر(وساويرس ) هيرمس(ظهرت شركتا 
 .السينمائي ولم تنتج افالما، ثم باعت كل هذه الشاشات الى الشركه االولى

قرر السيد صفوت الشريف ايام كان وزيرا لالعالم االحتفاظ بمعمل ثم عندما  •
السينما الوحيد في مصر و الشرق األوسط واستثنائه من صفقة بيع االستديوهات 
كان يعتقد هو ووزير الثقافه ان المعمل صالح للعمل بعد ان جدد على عهد 

، وأن " خربان"حكومة عاطف صدقي ، إلى أن اكتشف الوزيران أن المعمل 
هل تصدقين أن .. المنتجون يطبعون افالمهم في الخارج من زومان ويسألني

جميع نيجاتيفات السينما المصرية موجودة خارج مصر منذ اكثر من عشر 
 ..سنوات مضت وحتى اآلن؟
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أنه يعتبر مايحدث في هذا االطار جريمة في حق السينما الصمرية سوف يدفع  •
تشفون انهم اليمتلكون االصول التي هي ملك لهم ثمنها االجيال القادمة عندما يك

فهو يحاول أن يعادل .. بحكم هوية وجنسية الفيلم وليس مكان طباعته، واخيرا
بين التفاؤل والتشاؤم بداخله، ولديه من الحكمة مايدرك الدروس المستفادة من 
رحلته الطويلة المثمره هذه، وأولها ان تعيد مراجعة نفسك وموقفك وفقا 

وف حولك، وهو الينسى تجربة نهاية السبعينات بالنسبه له حين كان يتوقع للظر
كما كانت سعاد مثله تتوقع نجاحا عريضا ) رحلة النسيان(نجاحا كبيرا لفيلمه 

وكان موعد عرض الفيلمان في نفس التوقيت، لكن صاحب ) المتوحشه(لفيلمها 
د أن يعيد انتاجها دار عرض قديمه مواجهة لدار العرض التي تعرض فيلمه أرا

كسينما من الدرجه الثانيه فأضاف لها فيلما جديدا لم تكن هناك اية بوادر منافسه 
بينه وبين االفالم االخرى، ولكن حدث ما أذهله، أذ حقق الفيلم غير المتوقع 
نجاحا فاق كل خيال وأخذ يجذب الجمهور من فيلمه ،ومن فيلم سعاد حسني ، 

كان هذا .. وهو اولهم.. ، لدرجة شغلت الكثيريننجمة ونجم الجماهير وقتها
بطولة عادل امام ) رجب فوق صفيح ساخن(الفيلم الصاعد كالحصان االسود هو 

ومن خالل ماحدث ، تأمل .. وعن سيناريو لماهر ابراهيم واخراج احمد فؤاد
فناننا الكبير دالالت الحدث ، رأى بعينه جمهورا لم يعهده يزحف الى الطرف 

قال لي أنه ادرك وقتها أن هناك تغييرا ما في الواقع اليعرف ابعاده .. المقابل
ولكنه يعبر عن حركة تحت السطح، وعن موهبه جديده متفجره تعبر عن .. بعد

فهو يحترم قانون التغيير ألنه قانون .. وأنه بقدر مايحترم فنه.. هذه الحركة
 .الحياة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

٧٧

   
  

  ) ١٩٦٨(     ٦٨لقضية ا .١
 صالح أبو سيف: إخراج

 لطفى الخولى: قصة وحوار
 ميرفت أمين ـ حسن يوسف ـ شفيق نور الدين: تمثيل

 صالح أبو سيف/ وفية خيرى/ على عيسى: سيناريو
  ) ١٩٦٩(   شىء من الخوف  .٢

 حسين كمال: إخراج
 ثروت أباظة : قصة

 ىعبد الرحمن األبنود/ صبرى عزت: سيناريو وحوار
شادية ـ محمود مرسى ـ يحى شاهين ـ توفيق الدقن ـ صالح نظمـى      : تمثيل

 ـ أحمد توفيق
  ) ١٩٦٩(   حكاية من بلدنا .٣

 حلمى حليم: إخراج وسيناريو
 مجيد طوبيا: قصة وحوار

 شكرى سرحان ـ ناهد جبر ـ على الشريف: تمثيل

 )          ( 
  ) ١٩٧٠(   نحن ال نزرع الشوك .٤

 حسين كمال: إخراج
 يوسف السباعى: قصة وحوار

 أحمد صالح: سيناريو
شادية ـ صالح قابيل ـ كريمة مختار ـ أحمـد الجزيـرى ـ سـميحة        : تمثيل
 توفيق

  )١٩٧١(     أختى .٥
 بركات: إخراج
 إحسان عبد القدوس: قصة

 محمد مصطفى سامى: سيناريو وحوار
 الء فتحى ـ مديحة كامل ـ سمير صبرى ـ زيزى مصطفىنج: تمثيل

 الخيط الرفيع .٦
 بركات: إخراج
 إحسان عبد القدوس: قصة

 يوسف فرنسيس: سيناريو وحوار
 فاتن حمامة ـ عماد حمدى ـ صالح نظمى ـ بوسى ـ محمد خيرى: تمثيل
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  )١٩٧٢(   أغنية على الممر .٧
 على عبد الخالق: إخراج
 على سالم: قصة

 مصطفى محرم: ارسيناريو وحو
 محمود مرسى ـ صالح قابيل ـ صالح السعدنى ـ أحمد مرعى: تمثيل

  )١٩٧٢(   العاطفة والجسد .٨
 إخراج حسن رمزى

 نيروز عبد الملك/ حسن رمزى: قصة وسيناريو وحوار
 نجالء فتحى ـ سهير البابلى ـ عمر حورشيد: تمثيل

  )١٩٧٢(    حب وكبرياء .٩
 حسن اإلمام: إخراج

 محمد مصطفى/ يوسف عيسى: و وحوارقصة وسيناري
 نجالء فتحى ـ مديحة كامل ـ حسين فهمى: تمثيل

  ) ١٩٧٢(    صور ممنوعة .١٠
 مدكور ثابت : إخراج
 )القصة الثالثة ( نجيب محفوظ : قصة

 رأفت الميهى: سيناريو وحوار
 شهيرة ـ محمود المليجى ـ إنعام الجريتلى: تمثيل

  )١٩٧٢(  حكاية بنت اسمها مرمر  .١١
 بركات: راجإخ

 محمد عفيفى: قصة
 بركات/ سيد خميس: سيناريو وحوار

 سهير المرشدى ـ صالح منصور ـ سامية شكرى: تمثيل
  )١٩٧٢(   الشيطان امرأة  .١٢

 نيازى مصطفى: إخراج
 فيصل ندا: قصة وسيناريو وحوار

 نجالء فتحى ـ مديحة كامل ـ غسان مطر ـ عبد الخالق صالح: تمثيل
  )١٩٧٢(   أنف وثالث عيون .١٣

 حسين كمال: إخراج
 إحسان عبد القدوس: قصة

 مصطفى كامل/ عاصم توفيق: سيناريو وحوار
 ماجدة ـ ميرفت أمين ـ نجالء فتحى: تمثيل

  )١٩٧٢(     الزائرة .١٤
 بركات: إخراج
 " )مارى شيللى " عن رواية تحت شجرة اللبالب ( بركان : قصة

 مصطفى كامل: سيناريو وحوار
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  عماد حمدى ـ عادل أدهم ـ نادية أرسالننادية لطفى ـ: تمثيل
  )١٩٧٢(    شباب يحترق .١٥

 محمد فريد: إخراج
 محمد أبو يوسف: قصة وسيناريو وحوار

 نجالء فتحى ـ يوسف شعبان ـ محمد خيرى: تمثيل
  )١٩٧٣(   امرأة من القاهرة .١٦

 محمد عبد العزيز: إخراج
 أحمد بهجت: قصة وسيناريو وحوار

 صالح قابيل ـ شكرى سرحانماجدة الخطيب ـ : تمثيل
  )١٩٧٣(    ليل وقضبان .١٧

 أشرف فهمى: إخراج
 نجيب الكيالنى: قصة

 مصطفى محرم: سيناريو وحوار
 محمود مرسى ـ سميرة أحمد ـ توفيق الدقن: تمثيل

  )١٩٧٣(   امرأة سيئة السمعة .١٨
 بركات: إخراج

 ممدوح الليثى: قصة وسيناريو وحوار
 بان ـ عماد حمدى ـ جورج سيدهمشمس البارودى ـ يوسف شع: تمثيل

  )١٩٧٣(   الحب الذى كان  .١٩
 على بدرخان: إخراج

 رأفت الميهى: قصة وسيناريو وحوار
 سعاد حسنى ـ محمود المليجى ـ إيهاب نافع ـ زهرة العال: تمثيل

  )١٩٧٤(    أين عقلى  .٢٠
 عاطف سالم: إخراج
 "حالة الدكتور حسن " إحسان عبد القدوس : قصة

 رأفت الميهى: رسيناريو وحوا
 سعاد حسنى ـ رشدى أباظة ـ عماد حمدى ـ نبيلة السيد: تمثيل

  )١٩٧٤(    قاع المدينة  .٢١
 حسام الدين مصطفى: إخراج
 يوسف إدريس: قصة

 أحمد عباس صالح: سيناريو وحوار
 نادية لطفى ـ نيللى ـ ميمى شكيب: تمثيل

  )١٩٧٤(  العذاب فوق شفاه تبتسم  .٢٢
 حسن اإلمام: إخراج
 إحسان عبد القدوس:  وسيناريو وحوارقصة
 نجوى إبراهيم ـ صفية العمرى ـ سعيد صالح ـ ليلى حمادة: تمثيل
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  )١٩٧٤(   أنا وأبنتى والحب .٢٣
 محمد راضى: إخراج

 عزت األمير: قصة وسيناريو وحوار
 هند رستم ـ شهيرة ـ عبد المنعم مدبولى ـ محمد رضا: تمثيل

  )١٩٧٤(   غابة من السيقان  .٢٤
  حسام الدين مصطفى:إخراج
 إحسان عبد القدوس: قصة

 حسام الدين مصطفى/ محمد أبو يوسف: سيناريو وحوار
 نيللى ـ ميرفت أمين ـ عزة كمال : تمثيل

  )١٩٧٤(    امرأة للحب  .٢٥
 أحمد ضياء الدين: إخراج

 نبيل غالم: قصة وسيناريو وحوار
 سهير رمزى ـ عماد حمدى ـ محمود المليجى: تمثيل

  )١٩٧٤(  تزال فى جيبى الرصاصة ال .٢٦
/ كـونرى . ك/ ماريو مات : إخراج معارك حربية  ( حسام الدين مصطفى    : إخراج

 )خليل شوقى 
 إحسان عبد القدوس: قصة

 إحسان عبد القدوس/ رأفت الميهى: سيناريو وحوار
 نجوى إبراهيم ـ حسين فهمى ـ يوسف شعبان ـ صالح السعدنى: تمثيل

 )١٩٧٤(    الوفاء العظيم .٢٧
 حلمى رفلة: جإخرا

 فيصل ندا: قصة وسيناريو وحوار
 نجالء فتحى ـ مجدى وهبة ـ كمال الشناوى ـ سمير صبرى: تمثيل

  )١٩٧٤(   الساعة تدق العاشرة .٢٨
 بركات: إخراج
 أمين يوسف غراب: قصة

 محمد مصطفى سامى: سيناريو وحوار
 ميرفت أمين ـ ناهد شريف ـ عماد حمدى ـ سهير البارونى: تمثيل

  )١٩٧٤(     بدور .٢٩
 نادر جالل: إخراج

 نادر جالل: قصة وسيناريو وحوار
 نجالء فتحى ـ هدى سلطان ـ محمد رضا ـ مجدى وهبة: تمثيل

  )١٩٧٤(     حبيبتى .٣٠
 بركات: إخراج

 عبد الحى أديب: قصة وسيناريو وحوار
 فاتن حمامة ـ هانى الرومانى ـ لينا الباتع : تمثيل
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  )١٩٧٥(   سؤال فى الحب .٣١
 :إخراج

 فاروق صبرى: قصة وسيناريو وحوار
 نيللى ـ ناهد شريف ـ شهيرة ـ سمير صبرى: تمثيل

  )١٩٧٥(  الظالل فى الجانب اآلخر  .٣٢
 إخراج غالب شعث

 محمود دياب: قصة
 غالب شعث: سيناريو وحوار

 نجالء فتحى ـ أحمد مرعى ـ محمد لطفى ـ مديحة كامل ـ محمد حمام: تمثيل
  )١٩٧٥(    جفت الدموع .٣٣

 حلمى رفلة: اجإخر
 يوسف السباعى: قصة

 صالح مرسى/ فيصل ندا/ محمد أبو يوسف: سيناريو وحوار
 نجاة الصغيرة ـ يوسف شعبان ـ نادية الكيالنى  : تمثيل

  )١٩٧٥(   على ورق سوليفان .٣٤
 يوسف إدريس: قصة

 كوثر هيكل: سيناريو وحوار
 نادية لطفى ـ أحمد مظهر ـ ليلى طاهر ـ أبو بكر عزت: تمثيل

  )١٩٧٥(     الكداب .٣٥
 صالح أبو سيف: إخراج

 صالح مرسى: قصة وسيناريو وحوار
 ميرفت أمين ـ جميل راتب ـ حمدى أحمد ـ مديحة كامل: تمثيل

  )١٩٧٥(    وأنتهى الحب .٣٦
 حسن اإلمام : إخراج

 محمد مصطفى سامى: سيناريو وحوار
 ميرفت أمين ـ محمود المليجى ـ نبيلة السيد: تمثيل

  ) ١٩٧٥(    الحب حب أحلى من .٣٧
 حلمة رفلة : إخراج
 السيد بدير : قصة

 محمد مصطفى سامى: سيناريو وحوار
 نجالء فتحى ـ نادية الكيالنى ـ ليلى حمادة: تمثيل

  )١٩٧٥(  على من نطلق الرصاص  .٣٨
 كمال الشيخ: إخراج

 رأفت المبهى: قصة وسيناريو وحوار
 تب ـ مجدى وهبة سعاد حسنى ـ فردوس عبد الحميد ـ جميل را: تمثيل

  )١٩٧٥(    مولد يادنيا .٣٩
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 حسين كمال: إخراج
 يوسف السباعى: قصة وسيناريو وحوار

عفاف راضى ـ لبلبة ـ عبد المنعم مدبولى ـ حسن السبكى ـ توفيـق      : تمثيل
 الدقن

  )١٩٧٦(  أنا ال عاقلة وال مجنونة .٤٠
 حسام الدين مصطفى: إخراج
 إحسان عبد القدوس: قصة

 سين حلمى المهندسح: سيناريو وحوار
 عماد حمدى ـ نادية ذو الفقار ـ صالح ذو الفقار: تمثيل

  )١٩٧٦(  ليتنى ما عرفت الحب  .٤١
 إخراج أنور الشناوى
 فاروق صبرى: قصة وسيناريو وحوار

 ميرفت أمين ـ عادل أدهم ـ عماد حمدى ـ محمود المليجى: تمثيل
  )١٩٧٦(    دقة قلب  .٤٢

 محمد عبد العزيز: إخراج
 عبد العليم/ فاروق صبرى: ناريو وحوارقصة وسي

 ميرفت أمين ـ سمير صبرى ـ محمد رضا ـ مريم فخر الدين: تمثيل
  )١٩٧٦(   ال يا من كنت حبيبى  .٤٣

 حلمى رفلة: إخراج
 سعد شنب: قصة

 فيصل ندا: سيناريو وحوار
 نجالء فتحى ـ سمير صبرى ـ محمود المليجى: تمثيل

  )١٩٧٦(   بعيدا عن األرض .٤٤
 حسين كمال: إخراج
 إحسان عبد القدوس: قصة

 إحسان عبد القدوس/ حسين كمال/ رفيق الصبان: سيناريو
 إحسان عبد القدوس: حوار
 نجوى إبراهيم ـ مديحة كامل ـ صبرى عبد العزيز ـ محمود قابيل: تمثيل

  )١٩٧٦(   سنة أولى حب  .٤٥
 كمال الشيخ/ نيازى مصطفى/ عاطف سالم/ صالح أبو سيف: إخراج
 طفى أمينمص: قصة

 أحمد صالح: سيناريو وحوار
 نجالء فتحى ـ بوسى ـ جميل راتب ـ عمر الحريرى ـ شويكار: تمثيل

  )١٩٧٦(    العش الهادئ  .٤٦
 عاطف سالم: إخراج
 توفيق الحكيم: قصة
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 مصطفى محرم: سيناريو وحوار
 برلنتى عبد الحميد ـ سمير غانم ـ نبيلة السيد ـ محمد رضا: تمثيل

  )١٩٧٧(   سونيا والمجنون .٤٧
 حسام الدين مصطفى: إخراج
 " الجريمة والعقاب " ديستوفيسكى : قصة

 محمود دياب: سيناريو وحوار
نجالء فتحى ـ نور الشريف ـ سعيد صالح ـ حياة قنديل ـ عماد حمدى     : تمثيل

 ـ محى إسماعيل 
  )١٩٧٧(   عندما يسقط الجسد  .٤٨

 نادر جالل: إخراج
 حلمى سالم: قصة

 حمد مصطفى سامىم: سيناريو وحوار
 نورا ـ ناهد شريف ـ سمير غانم ـ مريم فخر الدين: تمثيل

  )١٩٧٧(   امرأة من زجاج  .٤٩
 نادر جالل: إخراج

 مصطفى كامل: قصة وسيناريو وحوار
 سهير رمزى ـ عبد الرحيم الزرقانى ـ صالح نظمى ـ عمر الحريرى: تمثيل

  )١٩٧٧(    أين المفر .٥٠
 حسين عمارة: إخراج
 مارةحسين ع: قصة

 مصطفى محرم: سيناريو وحوار
 سهير رمزى ـ محمد صبحى ـ عبد اهللا فرغلى: تمثيل

  )١٩٧٧(   شقة فى وسط البلد .٥١
 محمد فاضل:   إخراج

 مصطفى كامل: قصة 
 مصطفى كامل: سيناريو وحوار 

نور الشريف ـ ميرفت أمين ـ شهيرة ـ صـالح السـعدنى ـ زيـزى        : تمثيل
 البدراوى

  )١٩٧٧(    أفواه وأرانب .٥٢
 بركات: إخراج
 سمير عبد العظيم: قصة

 سمير عبد العظيم: سيناريو وحوار
 فاتن حمامة ـ فريد شوقى ـ رجاء حسين: تمثيل

 وسقطت فى بحر العسل .٥٣
 صالح أبو سيف: إخراج
 إحسان عبد القدوس: قصة
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 صالح أبو سيف/ وفية خيرى: سيناريو وحوار
 ا ـ سمير غانمنبيلة عبيد ـ نادية لطفى ـ تحية كاريوك: تمثيل

  )١٩٧٧(    صانع النجوم .٥٤
 محمد راضى: إخراج
 مجيد طوبيا: قصة

 مجيد طوبيا: سيناريو وحوار
 سهير رمزى ـ سعيد صالح ـ منى جبر ـ أحمد زكى ـ السيد راضى: تمثيل

  )١٩٧٧(    العذاب امرأة .٥٥
 أحمد يحى: إخراج
 سترندبرج األب: قصة

 على الزرقانى: سيناريو وحوار
 لى ـ صفية العمرى ـ عمر الحريرى ـ على الشريفنيل: تمثيل

  )١٩٧٧(    همسات الليل .٥٦
 حسين حلمى: إخراج

 قصة رياض العريان
 سيد موسى: سيناريو وحوار

 نور الشريف ـ ناهد شريف ـ عفاف شعيب ـ مريم فخر الدين: تمثيل
  )١٩٧٨(   إبليس فى المدينة  .٥٧

 سمير سيف: إخراج
 لبلزاك" األب الخالد " عن رواية / محمود دياب: قصة

 محمود دياب: سيناريو وحوار
 فريد شوقى ـ ميرفت أمين ـ عادل أدهم: تمثيل

  )١٩٧٨(    أذكرينى .٥٨
 بركات: إخراج

 رفيق الصبان/ قصة يوسف السباعى
 يوسف السباعى: سيناريو وحوار

 نجالء فتحى ـ زيزى البدراوى ـ يوسف شعبان ـ مشيرة إسماعيل: تمثيل
  )١٩٧٨(   ن وثالثهم الشيطا .٥٩

 كمال الشيخ: إخراج
 جمال حماد: قصة

 أحمد عبد الوهاب/ يوسف فرنسيس: سيناريو وحوار
 ميرفت أمين ـ ليلى طاهر ـ سعد أردش ـ محمد وفيق : تمثيل

  )١٩٧٨(    أسياد وعبيد .٦٠
 محمد عثمان: قصة

 محمد عثمان: سيناريو وحوار
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 سـلطان ـ فريـدة    حسين فهمى ـ ميرفت أمين ـ عادل أدهم ـ هـدى    : تمثيل
 فهمى

  )١٩٧٨(   الصعود إلى الهاوية .٦١
 كمال الشيخ: إخراج
 صالح مرسى: قصة

 ماهر عبد الحميد/ صالح مرسى: سيناريو وحوار
 مديحة كامل ـ جميل راتب ـ إيمان ـ إبراهيم خان ـ نبيل نور الدين : تمثيل

  )١٩٧٨(    رحلة النسيان .٦٢
 أحمد يحى: إخراج
 موسى صبرى: قصة

 أحمد صالح:  وحوارسيناريو
 نجالء فتحى ـ طاهر الشيخ ـ زين العشماوى ـ عمر الحريرى: تمثيل

  )١٩٧٩(   الشك يا حبيبى .٦٣
 بركات: إخراج
 سمير عبد العظيم: قصة

 سمير عبد العظيم: سيناريو وحوار
 شادية ـ سناء جميل ـ يحى شاهين ـ ناهد شريف: تمثيل

  )١٩٧٩(   مع سبق اإلصرار .٦٤
 ىاشرف فهم: إخراج
 لديستويفسكى " الزوج الخالد " بشير الديك ـ عن قصة : قصة

 بشير الديك/ مصطفى محرم: سيناريو وحوار
 نور الشريف ـ ميرفت أمين ـ هدى رمزى ـ توفيق الدقن: تمثيل

  )١٩٧٩(    قاهر الظالم .٦٥
 عاطف سالم: إخراج
 كمال المالخ: قصة

 ى موسىصبر/ سمير عبد العظيم/ رفيق الصبان: سيناريو وحوار
 يوالند فوليو ـ يحى الفخرانى ـ حمدى أحمد: تمثيل

  )١٩٧٩(     الوهم  .٦٦
 نادر جالل: إخراج

 أحمد صالح : قصة وسيناريو وحوار
 نيللى ـ عمر الحريرى : تمثيل

  )١٩٧٩(   األيدى القذرة  .٦٧
 أحمد يحى: إخراج
 مصطفى محرم: قصة

 مصطفى محرم: سيناريو وحوار
  أدهم ـ فريدة سيف النصرناهد شريف ـ عادل: تمثيل
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  )١٩٧٩(   وتمضى األحزان  .٦٨
 أحمد ياسين: إخراج
 بشير الديك: قصة

 مصطفى محرم/ بشير الديك: سيناريو وحوار
 نجالء فتحى ـ سلوى صادق ـ أمينة رزق: تمثيل

  )١٩٧٩(  وال يزال التحقيق مستمرا .٦٩
 أشرف فهمى : إخراج
 إحسان عبد القدوس: قصة

 بشير الديك/  محرممصطفى: سيناريو وحوار
 نبيلة عبيد ـ محمود عبد العزيز ـ ليلى حمادة: تمثيل

  )١٩٨٠(   انتبهوا أيها السادة .٧٠
 محمد عبد العزيز: إخراج

 أحمد عبد الوهاب: قصة وسيناريو وحوار
 حسين فهمى ـ ناهد شريف ـ ملك الجمل: تمثيل

  )١٩٨٠(    الباطنية .٧١
 حسام الدين مصطفى: إخراج
 لى الدينإسماعيل و: قصة

 مصطفى محرم: سيناريو وحوار
 فريد شوقى ـ نادية الجندى ـ فاروق الفيشاوى ـ أحمد زكى: تمثيل

  )١٩٨٠(    األخرس  .٧٢
 أحمد السبعاوى: إخراج

 أحمد السبعاوى: قصة وسيناريو وحوار
 مديحة كامل ـ إيمان ـ عايدة رياض ـ صالح نظمى : تمثيل

  )١٩٨٠(    الشريدة .٧٣
 أشرف فهمى: إخراج
 نجيب محفوظ: قصة

 أحمد صالح: سيناريو وحوار
 نجالء فتحى ـ نبيلة عبيد ـ إيمان ـ أحمد خميس: تمثيل

  )١٩٨١(  الوحش داخل اإلنسان .٧٤
 أشرف فهمى: إخراج
 "إلميل زوال " " تيريز كان " عن رواية : قصة

 عبد الحى أديب: سيناريو وحوار
 حكيم ناهد شريف ـ صالح السعدنى ـ زوزو حمدى ال: تمثيل

  )١٩٨١(     دندش .٧٥
 يحى العلمى: إخراج

 سمير عبد العظيم: قصة وسيناريو وحوار
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 نيللى ـ جميل راتب ـ يونس شلبى : تمثيل
  )١٩٨١(   رجل بمعنى الكلمة  .٧٦

 نادر جالل: إخراج
 سعد شنب: قصة

 رؤوف حلمى: سيناريو وحوار
 إجالل زكى ـ عادل أدهم ـ مجدى وهبة: تمثيل

  )١٩٨١(   العزيزمع تحياتى ألستاذى .٧٧
 أحمد ياسين: إخراج

 عبد الحى أديب: قصة وسيناريو وحوار
 نيللى ـ مديحة يسرى ـ خالد زكى ـ عادية رياض: تمثيل

  )١٩٨١(   مسافر بال طريق  .٧٨
 على عبد الخالق : إخراج

 شريف المنباوى: قصة وسيناريو وحوار
 ماجدة الخطيب ـ صالح ذو الفقار ـ عفاف شعيب: تمثيل

  ) ١٩٨١(     خطرة عالقة .٧٩
 تيسير عبود: إخراج

 مصطفى محرم: قصة وسيناريو وحوار
 آثار الحكيم ـ هدى سلطان ـ حسين الشربينى : تمثيل

  )١٩٨١(   مين يجنن مين .٨٠
 أحمد فؤاد: إخراج

 مسعود مسعود: قصة وسيناريو وحوار
  )١٩٨١(   وقيدت ضد مجهول .٨١

 مدحت السباعى: إخراج
 ت السباعىمدح: قصة وسيناريو وحوار

 صفية العمرى ـ عزت العاليلى ـ محسن سرحان: تمثيل
  )١٩٨١(    اللصوص .٨٢

 تيسير عبود: إخراج
 عزت األمير/ تيسير عبود: قصة سيناريو وحوار

 هالة فؤاد ـ حسين فهمى ـ إسعاد يونس: تمثيل
  )١٩٨٢(   أشياء ضد القانون  .٨٣

 أحمد ياسين: إخراج
 مصطفى محرم: قصة سيناريو وحوار

 مديحة كامل ـ سعيد صالح ـ إجالل زكى ـ عماد حمدى : يلتمث
  )١٩٨٢(     الثأر .٨٤

 محمد خان: إخراج
 محمد خان: قصة
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 فايز غالى: سيناريو وحوار
 يسرا ـ شعبان حسين ـ فاروق يوسف ـ حمدى الوزير: تمثيل

  )١٩٨٢(  مرسى فوق ومرسى تحت .٨٥
 محمد عبد العزيز: إخراج

  الوهابأحمد عبد: قصة وسيناريو وحوار
 ناهد شريف ـ شيرين ـ إكرامى ـ صالح نظمى: تمثيل

  )١٩٨٢(   رحلة الشقاء والحب .٨٦
 محمد عبد العزيز : إخراج
 إسماعيل ولى الدين: قصة

 أحمد صالح: سيناريو وحوار
 شهيرة ـ يحى الفخرانى ـ عمر فتحى ـ محى إسماعيل: تمثيل

  )١٩٨٢(    المحاكمة .٨٧
 نادر جالل: إخراج

 بشير الديك:  وحوارقصة وسيناريو
 سهير رمزى ـ سعيد صالح ـ حمدى الوزير: تمثيل

  )١٩٨٢(    األقوياء .٨٨
 أشرف فهمى: إخراج
 الدكتور محمد العشرى: قصة

 عصمت خليل/ بشير الديك: سيناريو وحوار
 رشدى أباظة ـ نجالء فتحى ـ عزت العاليلى: تمثيل

  )١٩٨٢(    وكالة البلح  .٨٩
 حسام الدين مصطفى: إخراج

 نجيب محفوظ: صةق
 مصطفى محرم: سيناريو
 شريف المنباوى: حوار
 نادية الجندى ـ محمود عبد العزيز ـ وحيد سيف ـ أحمد زكى: تمثيل

  )١٩٨٣(   حادث النصف متر .٩٠
 اشرف فهمى: إخراج

 صبرى موسى: قصة وسيناريو وحوار
 نيللى ـ سعيد صالح ـ مجدى وهبة ـ توفيق الدقن: تمثيل

  )١٩٨٣(  د إن ربك لـ بالمرصا .٩١
 محمد حسيب: إخراج
 بشير الديك/ محمد حسيب: قصة

 بشير الديك: سيناريو وحوار
 حسين فهمى ـ يسرا ـ سهير زكى: تمثيل

  )١٩٨٣(   سجن بال قضبان  .٩٢
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 أحمد السبعاوى: إخراج
 فيصل ندا: قصة وسيناريو وحوار

 سمير صبرى ـ هالة فؤاد ـ مريم فخر الدين: تمثيل
  )١٩٨٣(    عالم وعالمة .٩٣

 أحمد يا سين: إخراج
 رفيق الصبان: سيناريو
 شريف المنباوى: حوار
 نادية الجندى ـ محى إسماعيل ـ وحيد سيف: تمثيل

  )١٩٨٣(    وداد الغازية  .٩٤
 أحمد يحى : إخراج
 جليل البندارى: قصة

 مصطفى محرم: سيناريو وحوار
 نادية الجندى ـ عادل أدهم ـ توفيق الدقن: تمثيل

  )١٩٨٣(    أسوار المدابغ .٩٥
 شريف يحى: إخراج
 إسماعيل ولى الدين: قصة

 عصام الجمبالطى: سيناريو وحوار
 فريد شوقى ـ حسين فهمى ـ صفية العمرى: تمثيل

  )١٩٨٣(    العربجى .٩٦
 أحمد فؤاد: إخراج

 وحيد حامد: قصة وسيناريو وحوار
 معالى زايد ـ يونس شلبى ـ شويكار ـ نبيل بدر: تمثيل

  )١٩٨٣(   السادة المرتشون .٩٧
 على عبد الخالق: إخراج
 على عبد الخالق: قصة

 مصطفى محرم: سيناريو وحوار
 نجوى إبراهيم ـ محمود عبد العزيز ـ سعيد صالح : تمثيل

  )١٩٨٤(   الشيطان يغنى  .٩٨
 يس إسماعيل يس: إخراج

 يس إسماعيل يس: قصة وسيناريو وحوار
 بوسى ـ ليلى علوى ـ صالح السعدنى : تمثيل

  )١٩٨٤(    المفقودة الطائرة .٩٩
 أحمد النحاس: إخراج

 أحمد النحاس: قصة وسيناريو وحوار
 سهير رمزى ـ محى إسماعيل ـ أحمد بدير: تمثيل

  )١٩٨٥(    النشالة  .١٠٠
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 حلمى رفلة: إخراج
 فارس يواكيم: قصة وسيناريو وحوار

 نيللى ـ عمر خورشيد ـ حسن مصطفى: تمثيل
  )١٩٨٥(   أيام فى الحالل .١٠١

 ين كمالحس: إخراج
 إحسان عبد القدوس: قصة

 مصطفى محرم: سيناريو وحوار
 نبيلة عبيد ـ مصطفى فهمى ـ رجاء الجداوى: تمثيل

  )١٩٨٥(     النساء .١٠٢
 نادية حمزة: إخراج

 نادية جاد: قصة وحوار
 نادية حمزة: سيناريو
 بوسى ـ ليلى علوى ـ ماجدة زكى ـ نجاح الموجى : تمثيل

  )١٩٨٥(   خيوط العنكبوت  .١٠٣
 عبد اللطيف زكى: إخراج
 نبيل راغب: قصة

 مصطفى محرم: سيناريو وحوار
 نورا ـ مجدى وهبة ـ رغدة ـ عمر الحريرى : تمثيل

  )١٩٨٥(   القط أصله أسد .١٠٤
 حسن إبراهيم: إخراج
 عبد القدوس: إحسان: قصة

 محمد أبو يوسف: سيناريو وحوار
 مديحة كامل ـ سعيد صالح ـ سعيد عبد الغنى : تمثيل

  )١٩٨٥(   ذ ما يمكن إنقاذهإنقا .١٠٥
 سعيد مرزوق: إخراج
 إبراهيم الجروانى: قصة

 سعيد مرزوق: سيناريو وحوار
 ميرفت أمين ـ مديحة كامل ـ حسين فهمى ـ حسن مصطفى: تمثيل

  )١٩٨٦(    الحرافيش .١٠٦
 حسام الدين مصطفى: إخراج
 نجيب محفوظ: قصة

 أحمد صالح: سيناريو وحوار
 وح عبد العليم ـ صفية العمرىصالح قابيل ـ ممد: تمثيل

  ) ١٩٨٦(   بالغ ضد امرأة  .١٠٧
 أحمد السبعاوى: إخراج
 محمد رجب: قصة
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 أحمد صالح: سيناريو وحوار
 بوسى ـ محمد صبحى ـ ممدوح وافى : تمثيل

  )١٩٨٦(    امرأة مطلقة .١٠٨
 أشرف فهمى: إخراج
 حسن شاه: قصة

 مصطفى محرم: سيناريو وحوار
 شوقى ـ نجالء ـ فتحى ـ خيرية أحمدسميرة أحمد ـ فريد : تمثيل

  )١٩٨٦(   الجلسة سرية  .١٠٩
 محمد عبد العزيز: إخراج

 نبيل عصمت: قصة وسيناريو وحوار 
 شهيرة ـ سمير صبرى ـ يسرا: تمثيل 
  )١٩٨٦(    عصر الحب .١١٠

 نجيب محفوظ: قصة
 عصام الجمبالطى: سيناريو وحوار

 وهبةسهير رمزى ـ شهيرة ـ تحية كاريوكا ـ مجدى : تمثيل
  )١٩٨٦(   موعد مع القدر .١١١

 محمد راضى: إخراج
 يوسف جوهر: قصة وسيناريو وحوار

 نبيلة عبيد ـ يسرا ـ جالل الشرقاوى ـ مصطفى فهمى : تمثيل
  )١٩٨٦(  مدافن مفروشة لإليجار .١١٢

 على عبد الخالق: إخراج
 إبراهيم مسعود: قصة وسيناريو وحوار

 ى نجالء فتحى ـ صابرين ـ نجاح الموج: تمثيل
  )١٩٨٧(    المواجهة .١١٣

 عبد الحى أديب : قصة
 عبد الحى أديب: سيناريو وحوار

 فريد شوقى ـ صفية العمرى ـ عبد اهللا محمود : تمثيل
  )١٩٨٧(   الرجل الصعيدى .١١٤

 فريد فتح اهللا: إخراج
 فريد فتح اهللا: قصة وسيناريو وحوار

 فاروق الفيشاوى ـ آثار الحكيم ـ عبد اهللا محمود: تمثيل
  )١٩٨٧(    د إثبات شاه .١١٥

 عالء محجوب : إخراج
 إيناس بكر: قصة وسيناريو وحوار

 معالى زايد ـ أحمد راتب ـ غسان مطر : تمثيل
  )١٩٨٧(    التعويذة .١١٦
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 محمد شبل : إخراج
 محمد شبل: قصة وسيناريو وحوار

 يسرا ـ تحية كاريوكا ـ عبلة كامل : تمثيل
  )١٩٨٧(    الملعوب  .١١٧

 عثمان شكرى: إخراج
 عثمان شكرى: صة وسيناريو وحوارق

 هشام سليم ـ إيمان ـ نظيم شعراوى: تمثيل
  )١٩٨٧(     ٤٢العملية  .١١٨

 عادل األعصر: إخراج
 عاطف رزق: قصة 
 محمد الباسوسى: سيناريو وحوار 
 بوسى ـ أحمد عبد العزيز ـ ألفت إمام: تمثيل 
  )١٩٨٨(     نواعم .١١٩

 مدحت السباعى : إخراج
 سباعىعبد المنعم ال: قصة

 مدحت السباعى: سيناريو وحوار
 فريد شوقى ـ شهيرة ـ صالح قابيل: تمثيل

  )١٩٨٨(   رجل ضد القانون  .١٢٠
 حاتم راضى: إخراج

 حاتم راضى: قصة وسيناريو وحوار
 ميرفت أمين ـ طارق الدسوقى ـ حنان شوقى: تمثيل

  )١٩٨٨(    الكماشة  .١٢١
 عبد اللطيف زكى: إخراج

  سمير أحمد: قصة وسيناريو وحوار
 بوسى ـ عبد المنعم إبراهيم ـ شويكار: تمثيل

  )١٩٨٨(    أيام الرعب  .١٢٢
 سعيد مرزوق : إخراج
 جمال الغيطانى : قصة

 يسرى الجندى: سيناريو وحوار
 ميرفت أمين ـ صالح ذو الفقار ـ أحمد بدير: تمثيل

  ) ١٩٩٠(   عودة الهارب  .١٢٣
 يوسف أبو سيف: إخراج

 روفيمنبيل صا: قصة وسيناريو وحوار
 عزت العاليلى ـ شهيرة ـ شريف عبد المنعم: تمثيل

  ) ١٩٩١(   تصريح بالقتل  .١٢٤
 تيمور سرى: إخراج
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 تيمور سرى: قصة وسيناريو وحوار
 بوسى ـ صالح قابيل ـ شريف صبرى: تمثيل

  )١٩٩٢(    الشجعان  .١٢٥
 طارق النهرى: إخراج

 طارق النهرى: قصة وسيناريو وحوار
 ـ الشحات مبروك ـ سحر رامىممدوح عبد العليم : تمثيل

  )١٩٩٢(    الفضيحة  .١٢٦
 فاروق الرشيدى : إخراج

 فاروق الرشيدى: قصة وسيناريو وحوار
 سهير رمزى ـ فاروق الفيشاوى ـ سناء يونس: تمثيل

  ) ١٩٩٣(   طعمية بالشطة  .١٢٧
 عبد اللطيف زكى : إخراج

 أحمد عبد الرحمن: قصة وسيناريو وحوار
  رانيا فريد شوقى ـ محمود الجندىهشام عبد الحميد ـ: تمثيل

  )١٩٩٣(   امرأة تدفع الثمن  .١٢٨
 حسن إبراهيم: إخراج
 حسن شاه: قصة

 محمد الباسوسى: سيناريو وحوار
 فريد شوقى ـ فاتن فريد ـ هشام عبد الحميد: تمثيل

  )١٩٩٤(    ليه يا دنيا .١٢٩
 هانى ال شين: إخراج

 هانى ال شين: قصة وسيناريو
 هينبهاء جا: حوار وأشعار

 وردة ـ صالح السعدنى ـ صابرين: تمثيل
  )١٩٩٤(  ثالثة على مائدة الدم  .١٣٠

 مدحت السباعى: إخراج
 مدحت السباعى : قصة وسيناريو وحوار

 إلهام شاهين ـ سيف عبد الرحمن ـ طارق النهرى: تمثيل
  )١٩٩٥(    أيام الشر .١٣١

 يوسف أبو سيف : إخراج
 نبيل صاروفيم: قصة وسيناريو وحوار

  عايدة رياض ـ على الحجار ـ ندى بسيونى:تمثيل
  )١٩٩٥(    قشر البندق  .١٣٢

 خيرى بشارة: إخراج
 مدحت العدل: قصة وسيناريو وحوار

 رانيا ياسين ـ ماجد المصرى ـ محمد هنيدى ـ عالء ولى الدين: تمثيل
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  )١٩٩٥(   اغتيال فاتن توفيق .١٣٣
 إسماعيل مراد: إخراج
 جمال منصور: قصة

  سيفوليد: معالجة درامية
 عبد الفتاح البلتاجى: سيناريو
 عبد العزيز بدير: حوار
 إلهام شاهين ـ أحمد بدير ـ وحيد سيف: تمثيل

  )١٩٩٩(   فتاة من إسرائيل  .١٣٤
 إيهاب راضى : إخراج
 محمد المنسى قنديل: قصة

 فاروق عبد الخالق/ رفيق الصبان : سيناريو وحوار
 ـ مصطفى شعبانرغدة ـ فاروق الفيشاوى ـ خالد النبوى : تمثيل

  )١٩٩٩(    كوكب الشرق .١٣٥
 محمد فاضل: إخراج
 إبراهيم الموجى: تأليف
 فردوس عبد الحميد ـ محمود قابيل ـ عالء مرسى: تمثيل

 لم يعرض حتى آالن ) ٢٠٠٠" ( نسور المجد " حائط البطوالت  .١٣٦
 محمد راضى: إخراج
 إبراهيم رشاد: قصة

/ محمـد راضـى     /  على فهمـى   المشير محمد / أبراهيم رشاد   : سيناريو وحوار 
 مصطفى بدر

 فاروق الفيشاوى ـ خالد النبوى ـ حنان ترك ـ أحمد بدير: تمثيل
 ــــــــــــ 
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  )١٩٧٢(   أغنية على الممر  .١

 على عبد الخالق: إخراج
 )عن مسرحية له ( على سالم : قصة

 مصطفى محرم: سيناريو وحوار
 محمود ياسين ـ محمود مرسى ـ صالح قابيل ـ صالح السعدنى: تمثيل

فرقة جنود فى خندق محاصرين بقوات العدو ويرفضـون االستسـالم حتـى             ( 
  )١٩٦٧يستشهدون جميعا فى حرب يونيو 

الفيلم أنتج بنظام المشاركة بين جماعة السينما الجديـدة والمؤسسـة           : ملحوظة
 ينماالمصرية العامة للس

  )١٩٧٤( الرصاصة ال تزال فى جيبى  .٢
/ كـونرى . ك/ ماريو مات : إخراج معارك حربية  ( حسام الدين مصطفى    : إخراج

 )خليل شوقى 
 إحسان عبد القدوس: قصة

 إحسان عبد القدوس/ رأفت الميهى: سيناريو وحوار
 نجوى إبراهيم ـ حسين فهمى ـ يوسف شعبان ـ صالح السعدنى: تمثيل

 وآمن أن التخلص من مدير الجمعية       ١٩٦٧ األسر بعد هزيمة     جندى هرب من  ( 
التعاونية فى قريته رمز الفساد الداخلى هو أول الطريق لتحرير األرض المحتلة،            

 )وحيث تقوم حرب أكتوبر ويشترك مع القوات العابرة فى تحقيق النصر 
 )١٩٧٤(    الوفاء العظيم .٣

 حلمى رفلة: إخراج
 ندافيصل : قصة وسيناريو وحوار

 نجالء فتحى ـ مجدى وهبة ـ كمال الشناوى ـ سمير صبرى: تمثيل
ضابط يتنازل لزميله الذى فقد ساقه فى حرب أكتوبر عن زوجته عندما يعلـم              ( 

 )أنه كان يحبها، وأنها تبادله الحب 
  )١٩٧٤(     بدور .٤

 نادر جالل: إخراج
 نادر جالل: قصة وسيناريو وحوار

 ان ـ محمد رضا ـ مجدى وهبةنجالء فتحى ـ هدى سلط: تمثيل
عامل فى المجارى يقرر الزواج من نشالة بعد توبتها، وفى يوم الزواج تقـوم              ( 

حرب أكتوبر، ويستدعى ألداء الخدمة العسكرية، وبعد الحـرب يعـود لحبيبتـه             
 )منتصرا 

  )١٩٧٥(  الظالل فى الجانب اآلخر .٥
 )فلسطينى الجنسية (  غالب شعث : تأليف إخراج

حمود ياسين ـ نجالء فتحى ـ أحمد مرعى ـ محمد لطفـى ـ محمـد       م: تمثيل
 حمام
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حالة التمزق واالنكسار التى أصابت مجموعة من الطلبة الشباب بعـد نكسـة             ( 
 والذين يقيمون سويا وبينهم شاب فلسطينى والـذى يقـرر فـى             ١٩٦٧يونيو  

 )النهاية ترك مصر واالنضمام للمقاومة الفلسطينية 
تج بنظام المشاركة بين جماعة السينما الجديـدة والمؤسسـة          الفيلم أن : ملحوظة

المصرية العامة للسينما، وعرض بعد ثالث سنوات من إنتاجه وحيث كان تـدور             
 أحداثه قبل انتصار أكتوبر

 ــــــــــــــــــ
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 )نمائية سباعية سي(   الرجل الغامض .١

 محمد نبيه: إخراج
 )سباعية سينمائية (   الرقم المجهول .٢

 يوسف مرزوق: إخراج
 ) حلقة سينمائية ٣٠(    الدوامة  .٣

 نور الدمرداش: إخراج
 نادية الجندى ـ نيللى ـ محمود عبد العزيز: تمثيل

 ) حلقة ١٣مسلسل (     األبله .٤
 دوستويفسكى : قصة

 مدحت السباعى: سيناريو وحوار
 جالل غنيم: إخراج

 ) حلقة ١٣مسلسل (    القرين  .٥
 دوستويفسكى : قصة

 مدحت السباعى: سيناريو وحوار
 جالل غنيم: إخراج

 ) حلقة ٣٠مسلسل (     اليقين  .٦
 محمد صفاء عامر: قصة وسيناريو وحوار

 يحى العلمى : إخراج
 ) حلقة ١٣مسلسل (    البرىء  .٧

 مدحت السباعى: قصة وسيناريو وحوار
 ز حجاب فاي: إخراج

 ) حلقة ٣٠مسلسل (   محمد رسول اهللا  .٨
 عبد الحميد جودة السحار: قصة
 أحمد توفيق: إخراج

 ) حلقة ٣٠مسلسل (   عمر بن عبد العزيز .٩
 عبد اهللا الشيخ: إخراج
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 ) حلقة ٣٥مسلسل (   الطريق إلى القدس  .١٠
 أحمد توفيق: إخراج

 ) حلقة ٣٠مسلسل (   جمال الدين األفغانى  .١١
 نيمجالل غ: إخراج

 ) حلقة٣٠)(العز بن عبد السالم ( سلطان العلماء  .١٢
 عبد اهللا الشيخ: إخراج

 ) حلقة ١٥مسلسل (    ابن سيناء .١٣
 مصطفى محرم: تأليف
 سعيد مرزوق: إخراج

 ) حلقة ٣٠) ( أبو فراس الحمدانى ( فارس السيف والقلم  .١٤
 عبد السالم أمين : تأليف
 سعيد الرشيدى: إخراج

 ) حلقة ١٥) ( قى أحمد شو( أمير الشعراء  .١٥
 إبراهيم الصحن: إخراج

 ) حلقة ٤٠مسلسل (    رياح الشرق  .١٦
 بطل المسلسل محمود يا سين: قصة وسيناريو وحوار

 خالد بهجت: إخراج: إخراج
 ) حلقة ٣٠مسلسل (   غدا تتفتح الزهور .١٧

 يوسف عوف: تأليف
 إبراهيم الشقنقيرى : إخراج
 سميرة أحمد: تمثيل

 ) حلقة ٣٠فصلة متصلة حلقات من(    األدباء  .١٨
توفيـق الحكـيم ـ ولـيم     ( عن أعظم أدباء الشرق والغرب وعلى سبيل المثال 

 )شكسبير ـ العقاد ـ برنارد شو ـ موليير ـ بيرم التونسى 
 محمد بهجت : تأليف
 إبراهيم الشقنقيرى: إخراج

 ) حلقة ٣٠مسلسل (   عزبة المنيسى  .١٩
 يوسف القعيد: قصة

 لىفايز غا: سيناريو وحوار
 بسام سعد: إخراج

 )جزء أول وثان (    العصيان  .٢٠
 سالمة حمودة : تأليف
 أحمد السبعاوى: إخراج

  ثورة الحريم  .٢١
 حسن المملوك : تأليف
 هانى إسماعيل: إخراج
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 التوبة .٢٢
 سالمة حمودة : تأليف
 محمد النقلى : إخراج

 سوق العصر .٢٣
 محمد جالل عبد القوى: تأليف
 هانى إسماعيل: إخراج

 ـــــــــــــ
 

  
 

   إخراج عبد الرحيم الزرقانى           :   الحلم .١
 سعد أردش:   إخراج   سارتر: تأليف  :   الندم .٢
 كرم مطاوع:   إخراج عبد الرحمن الشرقاوى: تأليف  :  وطنى عكا  .٣
 كمال ياسين:   إخراج  رشاد رشدى: تأليف  :  حالوة زمان .٤
 عبد الرحمن الزرقانى:  إخراج  يد فرجألفر: تأليف: سليمان الحلبى   .٥
 حمدى غيث:   إخراج  ألفريد فرج: تأليف  :  الزيؤ سالم .٦
 سعد أردش:   إخراج  ألفريد فرج: تأليف: النار والزيتون   .٧
 كرم مطاوع:   إخراج ميخائيل رومان: تأليف: ليلة مصرع جيفارا .٨
 سعد أردش:   إخراج  سعد الدين وهبة: تأليف  :  المسامير  .٩
 سعد أردش:   إخراج  أرثر ميللر: تأليف: مشهد من الجسر .١٠
 كمال ياسين:   إخراج  لطفى الخولى: تأليف  :   القضية .١١
 سعد أردش: إخراج  سعد الدين وهبة: تأليف: كوبرى الناموس .١٢
 شاكر عبد اللطيف: إخراج  فوزى فهمى.د: تأليف  :  عودة الغائب .١٣
 عادل هاشم: إخراج    : تأليف  :   الدنس .١٤
 سعد أردش: إخراج  تأليف بريخت: دائرة الطباشير القوقازية .١٥
 كرم مطاوع: إخراج  إسماعيل العدلى: تأليف: حدث فى أكتوبر  .١٦
 عبد الرحيم الزرقانى:إخراج  هنريك إبسن: تأليف  :  األشباح .١٧
 سمير العصفورى: إخراج فردريك دورينمات: تأليف  :  الزيارة انتهت .١٨
 عبد الغفار عودة: إخراج  يب محفوظنج: تأليف  :  بداية ونهاية .١٩
 عبد الرحيم الزرقانى:إخراج صالح عبد الصبور: تأليف: ليلى والمجنون   .٢٠
 المنصف السويسى: إخراج  يسرى الجندى : تأليف  :  واقدساه .٢١
 عصام السيد: إخراج  لينين الرملى : تأليف  :  أهال يا بكوات .٢٢
   الشرقاوىجالل: إخراج  فاروق جويدة: تأليف  :  الخديوى  .٢٣

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١٠٠

 

 

 

 

 
  

 
   إخراج عبد الرحيم الزرقانى           :   الحلم .٢٤
 سعد أردش:   إخراج   سارتر: تأليف  :   الندم .٢٥
 كرم مطاوع:   إخراج عبد الرحمن الشرقاوى: تأليف  :  وطنى عكا  .٢٦
 كمال ياسين:   إخراج  رشاد رشدى: تأليف  :  حالوة زمان .٢٧
 عبد الرحمن الزرقانى:  إخراج  ألفريد فرج:  تأليف:سليمان الحلبى   .٢٨
 حمدى غيث:   إخراج  ألفريد فرج: تأليف  :  الزيؤ سالم .٢٩
 سعد أردش:   إخراج  ألفريد فرج: تأليف: النار والزيتون   .٣٠
 كرم مطاوع:   إخراج ميخائيل رومان: تأليف: ليلة مصرع جيفارا .٣١
 سعد أردش: ج  إخرا  سعد الدين وهبة: تأليف  :  المسامير  .٣٢
 سعد أردش:   إخراج  أرثر ميللر: تأليف: مشهد من الجسر .٣٣
 كمال ياسين:   إخراج  لطفى الخولى: تأليف  :   القضية .٣٤
 سعد أردش: إخراج  سعد الدين وهبة: تأليف: كوبرى الناموس .٣٥
 شاكر عبد اللطيف: إخراج  فوزى فهمى.د: تأليف  :  عودة الغائب .٣٦
 عادل هاشم: إخراج    : تأليف  :   الدنس .٣٧
 سعد أردش: إخراج  تأليف بريخت: دائرة الطباشير القوقازية .٣٨
 كرم مطاوع: إخراج  إسماعيل العدلى: تأليف: حدث فى أكتوبر  .٣٩
 عبد الرحيم الزرقانى:إخراج  هنريك إبسن: تأليف  :  األشباح .٤٠
 سمير العصفورى: إخراج فردريك دورينمات: تأليف  :  الزيارة انتهت .٤١
 عبد الغفار عودة: إخراج  نجيب محفوظ: تأليف :   بداية ونهاية .٤٢
 عبد الرحيم الزرقانى:إخراج صالح عبد الصبور: تأليف: ليلى والمجنون   .٤٣
 المنصف السويسى: إخراج  يسرى الجندى : تأليف  :  واقدساه .٤٤
 عصام السيد: إخراج  لينين الرملى : تأليف  :  أهال يا بكوات .٤٥
  جالل الشرقاوى: إخراج  فاروق جويدة: تأليف  :  الخديوى  .٤٦
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 أعمال عن قصص إحسان عبد القدوس : أوال
 بركات: إخراج  )١٩٧١(   :أختى .١

  )١٩٦٣) ( ال ليس جسدك ( عن قصة بنفس االسم من مجموعة 
 بركات: إخراج   ) ١٩٧١(  الخيط الرفيع  .٢

  )١٩٥٤(  )ين عمرى أ( عن قصة بنفس االسم من مجموعة 
 حسين كمال: إخراج   )١٩٧٢(  أنف وثالث عيون .٣

  )١٩٦٦          (      عن رواية بنفس العنوان
 عاطف سالم: إخراج  ) ١٩٧٤(       أين عقلى  .٤

  )١٩٦٢)         ( بئر الحرمان( مجموعة ) حال األستاذ حسن ( عن قصة 
  اإلمام حسن: إخراج  )١٩٧٤(  العذاب فوق شفاه تبتسم  .٥

  )١٩٦٤   (  ) بنت السلطان ( من مجموعة ) الزوجة العاقلة ( عن قصة 
 حسام الدين مصطفى: إخراج  )١٩٧٤(   غابة من السيقان .٦

  )١٩٦٧) ( علبة من الصفيح الصدئ ( عن قصة بنفس االسم من مجموعة 
 حسام الدين مصطفى: إخراج  ) ١٩٧٤( الرصاصة ال تزال فى جيبى  .٧
 )ال أستطيع أن أفكر وأنا أرقص ( فس العنوان من مجموعة عن قصة بن   

 حسام الدين مصطفى: إخراج  ) ١٩٧٦(  أنا ال عاقلة وال مجنونة  .٨
 عن قصة بنفس االسم

 حسين كمال: إخراج  )١٩٧٦(   بعيدا عن األرض .٩
 عن سيناريو منشور فى مجلة روزاليوسف فى نفس العام

  صالح أبو سيف:إخراج  ) ١٩٧٧(  وسقطت فى بحر العسل  .١٠
  )١٩٦٠)    ( البنات والصيف ( من مجموعة ) البنت األولى ( عن قصة 

 أشرف فهمى: إخراج  ) ١٩٧٩(  وال يزال التحقيق مستمرا  .١١
 عن قصة قصيرة منشورة بجريدة األهرام

 حسن إبراهيم: إخراج  ) ١٩٨٤(   القط أصله أسد .١٢
 عن قصة بنفس العنوان

 حسين كمال: خراجإ ) ١٩٨٥(   أيام فى الحالل  .١٣
 عن قصة بنفس االسم

 أحمد يحى: إخراج ) ١٩٨٦(  انتحار صاحب الشقة  .١٤
 )الهزيمة كان اسمها فاطمة ( عن قصة بنفس االسم من مجموعة 

 :أعمال عن قصص نجيب محفوظ: ثانيا
 مدكور ثابت : إخراج ) ١٩٧٢(   صور ممنوعة  .١٥

 ) ١٩٦٩(    ) خمارة القط األسود ( عن قصة من مجموعة 
 اشرف فهمى: إخراج ) ١٩٨٠(    الشريدة  .١٦

 )همس الجنون ( عن قصة من مجموعة 
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 حسام الدين مصطفى: إخراج ) ١٩٨٣(    وكالة البلح  .١٧
 )أهل الهوى ( عن قصة 

 حسام الدين مصطفى: إخراج ) ١٩٨٦(    الحرافيش  .١٨
  )١٩٧٧(    ) الحرافيش ( عن الحكاية الثالثة من رواية 

 حسن اإلمام: إخراج ) ١٩٨٦(    عصر الحب  .١٩
 عن رواية بنفس االسم

 أعمال عن قصص إسماعيل ولى الدين: ثالثا
 حسام الدين مصطفى: إخراج  ) ١٩٨٠(    الباطنية .٢٠
 أحمد السبعاوى: إخراج  ) ١٩٨٢(    السلخانة  .٢١
 محمد عبد العزيز: إخراج  ) ١٩٨٢(   رحلة الشقاء والحب  .٢٢
 ف يحىشري: إخراج  ) ١٩٨٣(    أسوار المدابغ .٢٣
 أعمال عن قصص يوسف إدريس: رابعا
 حسام الدين مصطفى: إخراج  ) ١٩٧٢(    قاع المدينة  .٢٤
 حسين كمال: إخراج  ) ١٩٧٥(   على ورق سوليفان .٢٥

 )بيت من لحم ( عن قصة بنفس العنوان من مجموعة 
 صالح مرسى : خامسا
 صالح أبو سيف : إخراج  ) ١٩٧٥(    الكداب  .٢٦
 كمال الشيخ: إخراج  ) ١٩٧٨(   الصعود للهاوية  .٢٧
 :جمال حماد: سادسا
 كمال الشيخ : إخراج  ) ١٩٧٠(   وثالثهم الشيطان .٢٨
 توفيق الحكيم: سابعا
 عاطف سالم: إخراج  ) ١٩٧٦(    العش الهادئ  .٢٩
 أمين يوسف غراب: ثامنا
 بركات: إخراج  ) ١٩٧٤(   الساعة تدق العاشرة .٣٠
 جمال الغيطانى: تاسعا
 سعيد مرزوق: إخراج )  ١٩٨٨(    أيام الرعب  .٣١
 صبرى موسى: عاشرا
 أشرف فهمى : إخراج  ) ١٩٨٣(   حادث النصف متر  .٣٢

 على سالم : حادى عشر
 على عبد الخالق: إخراج  ) ١٩٧٢(   أغنية على الممر  .٣٣

  )١٩٦٨(  عن مسرحية من فصل واحد 
 كمال المالخ : ثانى عشر

 عاطف سالم: إخراج  ) ١٩٧٩(    قاهر الظالم  .٣٤
 فتحى أبو الفضل: شرثالث ع
 محمد عبد العزيز: إخراج  ) ١٩٨٥(   الحكم آخر الجلسة  .٣٥
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 محمود دياب: رابع عشر
 غالب شعث: إخراج  ) ١٩٧٥(  الظالل فى الجانب اآلخر  .٣٦

  )١٩٧١(  عن مسرحية صدرت 
 مجيد طوبيا: خامس عشر

 حلمى حليم: إخراج  ) ١٩٦٩(   حكاية من بلدنا  .٣٧
  )المكامير( عن رواية باسم 

 مصطفى أمين: سادس عشر
وعدد من ( صالح ابو سيف : إخراج  ) ١٩٧٦(   سنة أولى حب  .٣٨

  )١٩٧٤عن رواية بنفس االسم صدرت ) ( المخرجين 
 موسى صبرى: سابع عشر

 أحمد يحى: إخراج  ) ١٩٨١(   رحلة النسيان  .٣٩
 محمد المنسى قنديل: ثامن عشر

 ىإيهاب راض: إخراج  ) ١٩٩٩(   فتاة من إسرائيل  .٤٠
) بيع نفس بشرية ( من مجموعة ) الوداعة والرعب ( عن قصة قصيرة باسم 

  ١٩٨٧صدرت عام 
 محمد عفيفى : تاسع عشر

 بركات: إخراج  ) ١٩٧٢(  حكاية بنت اسمها مرمر  .٤١
 نجيب الكيالنى: عشرون
 اشرف فهمى : إخراج  ) ١٩٧٣(    ليل وقضبان  .٤٢

 أعمال عن قصص يوسف السباعى: حادى وعشرون
 حسين كمال: إخراج  ) ١٩٧٠(   نزرع الشوك نحن ال .٤٣
 حلمى رفلة: إخراج  ) ١٩٧٥(    جفت الدموع  .٤٤
 بركات: إخراج  ) ١٩٧٨(    أذكرينى  .٤٥

 نهاد شريف: ثانى وعشرون
 كمال الشيخ: إخراج  ) ١٩٨٦(    قاهر الزمن  .٤٦

  )١٩٧٢(  عن رواية بنفس االسم 
 ـــــــــــــــــــ
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 ١٩٧٤) جمعية كتاب ونقاد السينما ( شهادة تقدير من  .١
 ) الرصاصة ال تزال فى جيبى ( عن فيلم 

وحصل على شهادة تقدير وتكريم من الرئيس الراحل السادات عـن دوره فـى              
 .  نفس الفيلم

 ١٩٧٤  جائزة وزارة الثقافة المصرية  .٢
  )أين عقلى ( عن فيلم 
 عاطف سالم: إخراج

         ١٩٧٦ )جمعية الفيلم ( ائزة أحسن ممثل ج .٣
 )على من نطلق الرصاص ( عن فيلم 
 كمال الشيخ: إخراج

 ١٩٧٨    جائزة وزارة الثقافة  .٤
 )سونيا والمجنون ( عن فيلم 
 حسام الدين مصطفى: إخراج

 نفس العام) جمعية الفيلم ( وجائزة أحسن ممثل 
 ١٩٧٩    جائزة وزارة الثقافة  .٥

 ) وثالثهم الشيطان (عن فيلم 
 كمال الشيخ: إخراج

  ١٩٧٩ )جمعية الفيلم ( جائزة أحسن ممثل  .٦
 )مع سبق اإلصرار ( عن فيلم 
 أشرف فهمى: إخراج

 ١٩٧٩) من مهرجان المركز الكاثوليكى ( جائزة أحسن ممثل  .٧
 )رحلة النسيان ( عن فيلم 
 أحمد يحى  : إخراج

 ١٩٨٠) ىمن مهرجان المركز الكاثوليك( جائزة تكريم  .٨
 عن مجمل أعماله

 ١٩٨٠) نور الشريف ( جائزة أحسن ممثل مناصفة مع  .٩
 )جمعية فن السينما ( من مهرجان 

 )مع سبق اإلصرار ( عن فيلم 
 ١٩٨٠  ) جمعية الفيلم ( جائزة أحسن ممثل  .١٠

 )ال يزال التحقيق مستمرا ( عن فيلم 
 أشرف فهمى: إخراج

 ١٩٨١) سينما مهرجان جمعية فن ال( جائزة أحسن ممثل  .١١
 )الشريدة ( عن فيلم 
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 أشرف فهمى : إخراج
 ١٩٨٠) بانوراما السينما المصرية ( جائزة مهرجان القاهرة السينمائى الثالث  .١٢

 )قاهر الظالم ( عن فيلم 
 عاطف سالم: إخراج

 ١٩٨٨     جائزة أحسن ممثل  .١٣
 )مهرجان سينما دول البحر األبيض ـ عنابة ـ الجزائر ( 

 ) الرعب أيام( عن فيلم 
 سعيد مرزوق: إخراج

 ١٩٩٩ ) عن مجمل أعماله السينمائية ( جائزة تقدير  .١٤
 من جمعية فن السينما 

 إلـى   ١٩٨٩تكريم وزارة الثقافة عن فترة رئاسته للمسرح القومى مـن عـام              .١٥
١٩٩١. 

  ٢٠٠٣ ضيف شرف مهرجان دمشق السينمائى الدولى  .١٦
 وتكريمه عن مجمل أعماله

 ــــــــ     
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 نجم
 السبعنيات االشهر
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رياح الشرق تأليف محمود ساسين عن المرحلة قبل األخيرة من حكم –من مسلسل 
 العرب لألندلس إخراج خالد بهجت 

 

فى تكريم حقبة الرومانسية فى السينما المصرية من خالل مهرجان القاهرة 
إليطالية الشهيرة ضيفة السينمائى الدولى وبمشاركة صوفيا لورين النجمة ا

 المهرجان
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مع عمر الشريف فى افتتاح منزله بالهرم الذى كان أحد أحالمه منذ حضر إلى 
 القاهرة

 

مع فريد شوقى ونجالء فتحى وحسام الدسن مصطفى وجوائز السينما المصرية من 
 جمعية كتاب ونقاد السينما
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١٠٩

 

ى أحث مع عرض على ساللة عابد المنشاو_محمود ياسين وعمرو ياسين فى 
 الشاشة فى بدايات العام الحالى إخراج هانى إسماعيل 

 

 مسلسل الدوامة المصور سينمائيا إخراج نور الدمرداش

 

 

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١١٠

 

  التوبة إخراج أحمد السبعاوىلمن مسلس

 

 فيلم فتاة من إسرائيل إخراج محمد راضى

 

 

 

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١١١

 

  رواية لديستوفسكىمسلسل القرين فى بدايات اتجاهه لإلنتاج التليفزيونى عن

 

) برج المدابغ (وشقيقة فى الفيلم حسين فهمى فى فيلم ) األب(مع فريد شوقى 
 إخراج شريق يحيى 

 

 

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١١٢

 

 فى دور الدكتور طه حسين فى فيلم قاهر الظالم إخراج عاطف سالم

 

 فيلم الرصاصة ال تزال فى جيبى إخراج حسام الدين مصطقى

 

 

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١١٣

 

 اً من إخراج أشرف فهمىفيلم واليزال التحقيق مستمر

 

 محمودياسين تحت إدارة كمال الشيخ–وثالثهم الشيطان 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١١٤

 

 أيام الرعب إخراج سعيد مرزوق–لقطة من فيلم 

 

 مع رشدى أباظة فى أين عقلى إخراج عاطف سالم

 

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١١٥

 

 فى دور الزبال فى فيلم انتبهوا أيها السادة إخراج محمد عبد العزيز مع حسين فهمى 

 

 النعمة فى الشريدة إخراج أشرف فهمى مع نجالء فتحىالمقاولمحث 

 

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١١٦

 

 مخرجها على ل أفالمو أ–الحب الذى كان –هو وسعاد حسنى فى أوائل أفالمها معاً 
 بدرخان

  

 ناهد شريف كضيف شرف فى أفواه وأرانب بطولة فاتن حمامة ومن إخراج بركات 

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١١٧

 

قضية حب إخراج حسين مع وردة فى أحد مشاهد فيلم لم يكتمل ولم يعرض وهو 
 عمارة 

 

 سناء جميل وشادسة فى فيلم الشك ياحبيبى لبركات

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١١٨

 

 مسرحية وطنى عكا على خشبة المسرح القومى 

 

 فوزى فهمى.فى دور أوديب فى مسرحية عودة الغائب تأليف د

 

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١١٩

 

 مسرحية الزيارة لدورنيمات على خشبة القومى بداية السبعينات

 

 مامة بعد عودتها إثر إنقطاع لفترة إخراج بركاتالخيط الرفيع مع فاتن ح

 

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١٢٠

 

محمود ياسين مدير المسرح القومى فى افتتاح مسرحية البهلوان مع مؤلفها الكاتب 
 الكبير يوسف ادريس

 

 لحظات مرح مع رانيا وعمرو

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١٢١

 

 مع ابنه عمرو يواجه الكاميرات كأب

 

 بورتريه من السبعينات من فيلم وثالثهم الشيطان

 

 

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١٢٢

 

 فى مسلسل الطريق إلى القدس

 

 مع فريق األمم المتحدة العامل فى أفريقيا فى لقطة جماعية

 

 

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١٢٣

 

 تأليف لينين الرملى على خشبة القومى" إهال يابكوات "فى مسرحية 

 

 مع نساء السودان فى دور إنسانى واقعى كسفير لألمم المتحدة

 

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١٢٤

 

 فة قبل رحيلهمسلسل أبو حنيفة النعمان فى دور اإلمام أبو حني

 

 ١٩٨٨عضو لجنة تحكيم مهرجان قرطاج السينماءى الدولى 

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١٢٥

 

 فى مسلسل العز بن عبدالسالم

 

 يسمع ويفهم الموقف فى درافور

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١٢٦

 

 فى دور العالم العربى الكبير ابن سينا" ابن سينا"مسلسل 

 

 ٢٠٠٥ضيف شرف مهرجان دمشق السينمائى الدولى 

 

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١٢٧

 

 نىفارس السيف أبو فارس الحمدا

 

 فتاة من إسرائيل األب رافض التطبيع

 



 ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 
 

١٢٨

 

 مسرحية واقدساه على خشبة المسرح القومى

 

 

 

 

 

 


