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املهرجان القومى التا�صع ع�صر لل�صينما امل�صرية 2015 

رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية

معمارى/ حممد اأبو �صعدة

رئي�س املهرجان

د. �صمري �صيف

ت�صميم جرافيكى وغالف

اأحمد بالل

�صكر واجب

للمخرج الكبير الدكتور/ سمير سيف
رئيس المهرجان القومي للسينما المصرية

للثقة الغالية التي منحني اإياها لعمل هذا الكتاب ، حول الكاتب الكبري والفنان املبدع م�صطفي حمرم، 

الذي اأعطي والزال ، الكثري من جهده ووقته لل�صينما والدراما التليفزيونية ، بح�صه الفني العايل ، 

وفكره امل�صتنري ، واأ�صالته التي متيزت بها اأعماله ...

 اإنه بحق فار�س عامل ال�صيناريو يف م�صر والعامل العربي.    
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ملاذا هذا الكتاب

عندما �صئل الكاتب ال�صينمائي والتليفزيوين الكبري »م�صطفي حمرم« عن من ير�صحه للقيام باإعداد كتاب حول �صريته وعامله 

، من قبل املخرج الكبري »د. �صمري �صيف« ، رئي�س املهرجان القومي لل�صينما امل�صرية ، يف دورته التا�صعة ع�صر لعام 2015 ، مل 

يرتدد »حمرم« يف االإجابة ، وقال: ياقوت الديب ، والغريب اأن هذا احلوار دار بينهما ، يف عزاء املرحومة زوجة �صديقنا 

اأمامهما  اأجل�س  كنت  بينما   ، باملهند�صني  ال�صاذلية  احلامدية   مب�صجد  �صادي«  اأبو  »علي  الكبري  ال�صينمائي  الناقد  امل�صرتك 

بال�صدفة. وهنا ال ا�صتطيع اإال الوقوف اإجالال واحرتاما للكبريين ـ قامة ومقاما ـ م�صطفي حمرم ، و�صمري �صيف ، لتلك الثقة 

الكبرية التي منحوين اإياها ، والتي اعتربها و�صاما علي �صدري و�صهادة اعتز بها واأفخر ، ماحييت. 

اأما ، ملاذا هذا الكتاب؟ فاللحقيقة كان دافعي للت�صدي الإجناز هذه املهمة ال�صعبة ، عدة اأمور ،اأولها: قيمة »م�صطفي حمرم« 

اأن »حمرم« مل يحظ  ثانيها:   ، والكمي  الفني  امل�صتويني:  ، علي  التليفزيونية  والدراما   ، ال�صينما  ككاتب متميز يف جمايل: 

بالقدر الكايف من التكرمي مبا ي�صتحق ، بعد اإجنازه لع�صرات االأفالم ال�صينمائية ، وامل�صل�صالت التليفزيونية ، وثالثها: يتميز 

»م�صطفي حمرم« برحابة عامل االإبداع وتنوعه بني كتابة ال�صيناريو والتاأليف لل�صا�صتني: الف�صية وال�صغرية ، وبني كتاباته 

االأدبية ، ودوره املعترب يف جمال الرتجمة ... نزيد علي ذلك اأن »حمرم« يف كتبه ، مل يعرف املجاملة وال النفاق ، وترتكز 

كتاباته علي احلقيقة وال�صدق ، رغم ماقد يتعر�س له من الهجوم ال�صخ�صي ، من قبل االأخرين ممن يعتربون كتاباته جتريحا 

يف ذواتهم اأو ك�صفا حلقيقتهم ، اأو تعرية ل�صخ�صياتهم. 

والالفت للنظر ، اأنه علي طول تاريخ املهرجان القومي لل�صينما امل�صرية وعر�صه ، مل يحظ بالتكرمي من كتاب ال�صيناريو يف 

م�صر ، �صوي نفر قليل ، ونحن ب�صدد  هذه الدورة التي حتمل رقم 19 ، ومن هوؤالء املكرمني �صابقا: وحيد حامد )يف الدورة 

13( ب�صري الديك )يف الدورة 16( ، حممد كامل القليوبي )املخرج وكاتب ال�صيناريو ، يف الدورة 16( ، وراأفت امليهي )املخرج 

وكاتب ال�صيناريو ، يف 

الدورة 18( ، وعلي حني يحفل تاريخ ال�صينما يف م�صر بالكثري من كتاب ال�صيناريو ، علي مدار الع�صور والعقود، ممن قدموا 

لهذه ال�صينما الكثري والكثري.وجتيء هذه الدورة لتكرم كاتب ال�صيناريو الكبري »م�صطفي حمرم« ، الذي قدم لل�صينما والدراما 

التليفزيونية ع�صرات االأعمال ، حتي تخطت يف جمموعها رقم املائة ، حظي عدد كبري منها علي اإ�صادات اجلمهور ، وتقدير 

النقاد ... ومن هنا ميكن القول اأن »حمرم« ا�صتطاع برجاحة عقله و�صعة ثقافته وتوازن فكره ، اأن يحقق املعادلة ال�صعبة 

يف اأعماله ... ك�صب اجلمهور وحقق ر�صائه ، وثناء النقاد وتقديرهم ، وهي تعد من املهام ال�صاقة التي الي�صتطيع حتملها ، 

�صوي عقلية متفتحة ، وموهبة فنية بالفطرة ، ومبدع الت�صق بالنا�س وتعاي�س معهم ... تلك �صفات توافرت عند »م�صطفي 

حمرم«. وتوؤكد اأعماله ماذهبنا اإليه من راأي ، ففي جمال ال�صينما ، علي �صبيل املثال ال احل�صر ، نذكراأفالم: »اأغنية علي املمر« 

اإخراج »علي عبد اخلالق« 1972 ، »ليل وق�صبان« اإخراج »اأ�صرف فهمي« 1973 ، »الع�س الهاديء« اإخراج »عاطف �صامل« 1976 

، »الباطنية« اإخراج »ح�صام الدين م�صطفي« 1980 ، »اأهل القمة« اإخراج »علي بدرخان« 1981 ، »ال�صادة املرت�صون« اإخراج 

1984 ، »احلب فوق ه�صبة الهرم« اإخراج »عاطف  1983 ، »حتي اليطري الدخان« اإخراج »اأحمد يحي«  »علي عبد اخلالق« 

اإخراج  »اأبناء وقتلة«   ،  1986 »اأ�صرف فهمي«  اإخراج  ، »و�صمة عار«   1986 اإخراج »علي بدرخان«  ، »اجلوع«   1986 الطيب« 

 1991 الطيب«  »عاطف  اإخراج  »الهروب«   ،  1989 يحي«  »اأحمد  اإخراج  ل�صو�س«  كلنا  »ياعزيزي   ،  1987 الطيب«  »عاطف 

ال�صينما امل�صرية.ويف جمال الدراما  1999 ... وغريها من االأفالم التي تعد من عالمات  اإخراج »نادر جالل«  »اأمن دولة«   ،

التليفزيونية ، قدم »م�صطفي حمرم« ع�صرات امل�صل�صالت ، التي التف حولها كل اأفراد االأ�صر امل�صرية والعربية ، علي اختالف 

اأعمارهم وثقافاتهم ، بعيدة عن االإ�صفاف وال�صطحية وخد�س احلياء ، وعلي �صبيل املثال م�صل�صالت: »بردي�س« اإخراج »فايز 

حجاب« 1985 ، »لن اأعي�س يف جلباب اأبي« اإخراج »اأحمد توفيق« 1995 ، 

اإمراأة«  ، »م�صوار   2002 اإخراج »حممد النقلي«  ، »العطار وال�صبع بنات«   2001 اإخراج حممد النقلي«  »عائلة احلاج متويل« 

اإخراج »اأحمد �صقر« 2004 ، »ريا و�صكينة« اإخراج »جمال عبد احلميد« 2005 ، »زهرة واأزواجها اخلم�صة« اإخراج »حممد 

النقلي« 2010 ، »�صمارة« اإخراج »حممد النقلي« 2011 ... وغريها من امل�صل�صالت التي حظيت بن�صب م�صاهدة عالية.  وعلي 

، متخطيا كل االأ�صماء يف  اأ�صمه عاليا  ، الذي يقفز  اأمام كاتب �صينمائي وتليفزيوين من العيار القيل  ، نحن  اجلانب االأخر 

عامل ال�صيناريو والتاأليف لل�صينما ، لي�س يف م�صر وحدها ، بل علي م�صتوي الوطن العربي كله ، مع تقديرنا لكل مبدعينا يف 

هذا املجال ... يقفز اأ�صم »م�صطفي حمرم« كاأ�صهر كتاب ال�صيناريو ، قيا�صا اإيل الكم الكبري الذي قدمه من االأعمال الفنية 

وهمومنا  االجتماعية  م�صكالتنا  من  الكثري  تناولت  التي  املو�صوعات  لنوعية  قيا�صا  اأخر  وب�صكل   ، والتليفزيون(  )لل�صينما 

احلياتية. ومل يقف »حمرم« عامله علي الكتابة الفنية ، بل كان له باعا معتربا يف جمال التاأليف االأدبي والفني والرتجمة ، 

اإ�صافة لقيامه بالدور االأكادميي ، حيث ينقل جتاربه وخرباته لالأجيال الالحقة من ال�صينمائيني ال�صباب الواعد يف ال�صينما 

امل�صرية والعربية ... فهو االأ�صتاذ واملعلم واخلبري ، املعطاء دائما. هذه بع�س الدوافع التي كانت وراء حما�صي الإجناز هذا 

الكتاب ، فـ »م�صطفي حمرم« م�صوار حياة ثري ، وعامل من العطاء املتميز واملتنوع ... جتربة جتذب اأي قلم للكتابه حوله ... 

تلك التجربة التي اآمل اأن اأكون حمل ثقته بي ، وعند ح�صن ظنكم ... واهلل املوفق.

                                ياقوت الديب

               20 يوليو 2015 / القاهرة  
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مقدمة

حتفل ال�صينما امل�صرية بع�صرات االأ�صماء من كتاب ال�صيناريو ، ممن فر�صوا اأنف�صهم علي �صاحة اإنتاج االأفالم الروائية الطويلة  

ب�صكل خا�س. وظهر ذلك جليا ، قبل اأن تنطق ال�صينما ، اأي يف عهد الفيلم ال�صامت ، حيث عر�س اأول فيلم روائي م�صري طويل 

، يوم االأربعاء 11 يوليو عام 1923بعنوان »يف بالد توت عنخ اآمون« من تاألف واإخراج »فيكتور رو�صيتو« ويوؤكد املوؤرخ اأحمد 

احل�صري ذلك فيقول: »هو فيلم م�صري ، الأنه من تاأليف واإخراج ومتويل »فيكتور رو�صيتو« ، وهو من االأجانب املقيمني يف م�صر 

... واإن كان »رو�صيتو« من اأ�صل اإيطايل ، فال نن�صي اأنه من ت�صوير حممد بيومي ومن بني ممثليه فوزي منيب« )1( .

ثم توايل اإنتاج االأفالم الروائية الطويلة ال�صامتة ، وكان الفيلم الثاين »ليلي« الذي عر�س عام 1927 ، من تاأليف جمموعة 

اإ�صتيفان    ، ، وداد عريف  اأمري  اأبطاله: عزيزة  ، وكان من  »اإي�صتفان رو�صتي«  النهائي  من االأ�صخا�س وقام باإخراجه يف �صكله 

رو�صتي ، اأحمد جالل ... وغريهم. ويف عام 1928 جاء الفيلم الثالث »قبلة يف ال�صحراء« من تاأليف واإخراج »اإبراهيم الما« 

ومن بطولة بدر الما ، اإبراهيم عادل ذو الفقار ، اإيفون جوين.

ويف نف�س هذا العام ظهر »اأول فيلم �صينمائي ناطق يف العامل ، بطريقة ت�صجيل ال�صوت علي الفيلم نف�صه كما تو�صلت اإليها 

الواليات املتحدة االأمريكية هو الفيلم االأمريكي »مغني اجلاز« ، الذي عر�صته �صركة اإخوان وارنر الأول مرة يوم 6 اأكتوبر 

1928 ، وكان للفيلم  14 مار�س عام  1927 يف نيويورك« )2(. ومع ذلك جاء اأول عر�س لفيلم �صينمائي ناطق يف م�صر يوم 

االأمريكي »اإبنة بوتيكوكويل« ، ويف يوم 17 مار�س اأي�صا عر�س الفيلم االأمريكي الناطق »م�س فينو�س« ، اأما فيلم »مغني اجلاز« 

نف�صه فقد عر�س يوم 20 دي�صمرب عام 1928، بعد عر�س الفيلمني املذكورين. 

ومل ينق�س عام 1928 يف م�صر ، اإال وكان هناك من االأفالم الروائية الطويلة )ال�صامتة( التي عر�صت ثالثة اأفالم اأخي ، 

اإيل جانب »قبلة يف ال�صحراء« وهي: »�صعاد الغجرية« تاأليف واإخراج »جاك �صوتز« ومن بطولة فردو�س ح�صن ، عبد العزيز 

اإ�صتيفان  اإخراج  اأمني عطا اهلل ومن  تاأليف  »البحر بي�صحك«  فيلم   ، ... وغريهم  امل�صري  ، حممد كمال  رزق  اأمينة   ، خليل 

رو�صتي ، وبطولة اأمني عطا اهلل واإ�صتيفان رو�صتي ، ورابع فيلم هو »فاجعة فوق الهرم« تاأليف واإخراج اإبراهيم الما ، ومن 

بطولة فاطمة ر�صدي ، بدر الما ، وداد عريف ، وفتحي ال�صافوري.

173  ،  172 – �س   1989 – – القاهرة  بالقاهرة  ال�صينما  نادي  – مطبوعات  )ج1(  م�صر  يف  ال�صينما  – تاريخ  احل�صري  • اأحمد 
284 �س   ، ال�صابق  املرجع   ، احل�صري  • اأحمد 

1929 ظهر فيلم »بنت النيل« من تاأليف حممد عبد القدو�س عن م�صرحية »اإح�صان بك« ، اأماى االإخراج فكان يف  ويف عام 

نهاية املطاف للفنانة عزيزة اأمري  ، والبطولة لها مع اأحمد عالم ، عبا�س فار�س ، ح�صن البارودي ، وماري حداد ، وقد عر�س 

بالتحديد يوم 25 اأبريل عام 1929 بالقاهرة ، ويف ال�صهر التايل باالأ�صكندرية )يوم 2 مايو 1929(. ثم تبع هذا الفيلم ، 

ظهور الفيلم الروائي الثامن »غادة ال�صحراء« من تاأليف واإخراج وداد عريف وبطولة: اآ�صيا ، وداد عريف ، �صربي فريد ، ماري 

كويني ، وعبد ال�صالم النابل�صي ... وغريهم ، وقد عر�س يوم 1 مايو عام 1929 اأي�صا. ولعل فيلم »زينب« )الروائي الطويل 

ال�صامت التا�صع( يجيء من اأهم اأفالم ال�صينما امل�صرية يف هذه املرحلة ، الذي ظهر للوجود عام 1930 ، حيث كان من اإنتاج 

اأما ال�صيناريو فكان ملخرجه   ، ، وهو عن ق�صة االأديب »حممد ح�صني هيكل«  �صركة »رم�صي�س فيلم« ملديرها »يو�صف وهبي« 

ر�صتم ... وغريهم.  ، زكي  ، بهيجة حافظ  لـ: �صراج منري  البطولة فكانت  اأما   ، ، ومو�صيقي »بهيجة حافظ«  »حممد كرمي« 

1930 بالقاهرة. ويف نف�س العام مت عر�س  9 اإبريل عام  وقد جاء العر�س االأول لهذا الفيلم املهم بالتحديد يوم االأربعاء 

فيلم »حتت �صوء القمر« من اإنتاج امل�صري عبد املعطي حجازي )�صركة فيلم نه�صة م�صر(  ، ومن تاأليفه ، اأما االإخراج فكان 

للمخرج �صكري ما�صي ، ومن بطولة: اإن�صاف ر�صدي ، عبد املعطي حجازي ، اإيليا اإترنا. وجاء اأي�صا يف هذا العام عر�س فيلم 

مع  الفيلم  هذا  ببطولة  وقام  امل�صرقي«  »اأحمد  اأ�صم  ا�صتعار  الذي  مزراحي«  »توجو  واإخراج  وتاأليف  اإنتاج  من  »الكوكايني« 

فاطمة ح�صن والطفل حمرو�س البدوي. واختتم عام 1930 بعر�س فيلم »معجزة احلب« وهو من تاأليف االأخوين: اإبراهيم 

و بدر الما ، واالإخراج اإبراهيم الما ، ومن بطولة: بدر الما ، ثريا رفعت ، جناة علي ... واأخرين.    

ومن هذا العر�س املخت�صر لتاريخ ال�صينما الروائية الطويلة يف م�صر )يف ع�صرها ال�صامت( ، يت�صح لنا اأن كتابة االأفالم ، 

اقت�صرت علي نفر قليل ، نذكر منهم: فيكتور رو�صيتو ، وداد عريف ، جاك �صوتز ، اأمني عطا اهلل ، اإبراهيم الما ، حممد عبد 

القدو�س ، حممد كرمي ، عبد املعطي حجازي ، توجو مزراحي ، واالأخوين اإبراهيم وبدر الما. واأغلبهم من االأجانب املقيمني 

 ، اأمري  اأو فنانني )عزيزة  ، �صواء كانوا فنيني )حممد بيومي(  اأن باقي طواقم هذه االأفالم كان من امل�صريني  اإال   ، يف م�صر 

فردو�س ح�صن ، عبد العزيز خليل ، حممد كمال امل�صري ، فاطمة ر�صدي ، اأمينة رزق ، اأحمد جالل ، بهيجة  حافظ ، زكي ر�صتم 

، اإن�صاف ر�صدي ، فاطمة ح�صن ثريا رفعت ، وجناة علي ... وغريهم(

تاريخ  يف  ناطق  طويل  �صينمائي  فيلم  اأول  مبثابة  كرمي  حممد  اإخراج  الذوات«  »اأوالد  فيلم  جاء   ، ال�صينما  نطقت  وعندما 

اأول فيلم ناطق علي م�صتوي العامل. ومن اجلدير  اأي بعد بعد خم�س �صنوات من   ،  1932 ال�صينما امل�صرية ، وكان ذلك عام 

بالذكر اأن موؤلفه ومنتجه هو يو�صف وهبي )�صركة اأفالم رم�صي�س( ، وبهذا يكون »وهبي« اأول كاتب �صينمائي م�صري لفيلم 

ناطق ، وكانت البطولة له مع اأمينة رزق ، �صراج منري ... واأخرين. ويف نف�س العام )1932( �صهدت ال�صينما امل�صرية اأي�صا اأول 

فيلم غنائي ناطق ، وهو »اأن�صودة الفوؤاد« من اإخراج »ماريو فولبي« و�صيناريو اإ�صتيفان رو�صتي و اأدمون نحا�س ، واحلوار خلليل 
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مطران ، اأما البطولة فكانت لـ: جورج اأبي�س ، نادرة ، عبد الرحمن ر�صدي ، نادية ... وغريهم. 

و�صهد العام التايل 1933مولد اأول موؤلفة وخمرجة لفيلم م�صري ناطق ، وهي »فاطمة ر�صدي« حيث قدمت فيلم »الزواج« ، 

كذلك قامت باإنتاجه ، وكان من بطولتها اأي�صا مع: حممود املليجي ، عزيزة عيد ، جنمة اإبراهيم ، �صمري فوزي ، عايدة ح�صن 

... واأخرون.

ومن العر�س املخت�صر ال�صابق جند ، اأوال: »يو�صف وهبي« هو اأول موؤلف �صينمائي يف ع�صر ال�صينما امل�صرية الناطقة )فيلم 

اأوالد الذوات( ، ثانيا: »اإ�صتيفان رو�صتي« هو اأول موؤلف لفيلم غنائي م�صري ناطق )فيلم اأن�صودة الفوؤاد( ، ثالثا: »فاطمة 

ر�صدي« هي اأول خمرجة لفيلم ناطق م�صري )فيلم الزواج(. وهكذا تتابع االإنتاج ال�صينمائي امل�صري علي اإيدي امل�صريني يف 

الغالب ، مع قلة قليلة من االأجانب املقيمني يف م�صر ، وتوايل ظهور العديد والعديد من كتاب ال�صيناريو يف ال�صينما امل�صرية. 

وعلي مدار العقود االأربعة املا�صية من تاريخ ال�صينما امل�صرية ، وبعد ظهور التليفزيون والدراما التليفزيونية )من عام 1975 

2015( ، ظهر كوكبة من هوؤالء الكتاب ، بني: التاأليف الكامل )الق�صة وال�صيناريو واحلوار( ، اأو كتابة  ىوحتي هذا العام 

، اأو جمرد كتابة احلوار فقط. كذلك احلال مع ظهور الدراما التليفزيونية مع بدايات �صتينيات القرن  ال�صيناريو واحلوار 

املا�صي ، حيث جمع الغالبية العظمي من الكتاب بني الكتابة لل�صينما والتليفزيون ، اإيل جانب كتابة البع�س منهم للم�صرح 

اأي�صا. 

وفيما يلي ن�صتعر�س باخت�صار مناذجا من كتاب ال�صينما والدراما التليفزيونية يف م�صر ، ممن كان لهم اليد الطويل يف هذا 

املجال ... وهم:  

- �صعد الدين وهبه )1925 – 1997( كاتب م�صرحي و�صينمائي كبري ، قدم اأعماال لل�صينما وامل�صرح وم�صل�صل تليفزيوين واحد 

، بلغت يف جمموعها 27 عمال ، منها:

لل�صينما )12 فيلم( نذكر منهم: اآه يا بلد اآه ، دخان بال نار ، �صقة مفرو�صة ، اأر�س النفاق ، الزوجة الثانية ، مراتي مدير عام 

، احلرام ، اأدهم ال�صرقاوي ، زقاق املدق.

للم�صرح قدم 14 م�صرحية منها: �صكة ال�صالمة ، ال�صبن�صة ، بري ال�صلم ، كوبري النامو�س ، املحرو�صة ، امل�صامري. 

للدراما التليفزيونية قدم: م�صل�صل املحرو�صة 85    

للدراما  يكتب  ومل   ، وامل�صرح  لل�صينما  الكتابة  جمال  يف   ، �صينمائي  وممثل  وخمرج  كاتب   )1986 –  1915( بدير  ال�صيد   -

التليفزيونية ، قدم حوايل 91 عمال لل�صينما ب�صكل اأ�صا�صي ، وللم�صرح بع�س امل�صرحيات ، ومنها:

لل�صينما قدم: ال�صلخانة ، املجرم ، املدير الفني ، �صاحب اجلاللة ، عائلة زيزي ، غ�صن الزيتون ، بني ال�صماء واالأر�س ، الفتوة 

، ر�صيف منرة 5 ، الوح�س ... وغريها من االأفالم

للم�صرح قدم: عائلة �صعيدة جدا ، �صنة مع ال�صغل اللذيذ ، النا�س مقامات ، مرافعات عائلية

* بهجت قمر )1937 – 1989( قدم 91 عمال ، منها:

لل�صينما قدم: كراكيب ، ال�صكاكيني ، �صهد امللكة ، الراق�صة والطبال ، ال�صطوح ، وداد الغازية

للدراما التليفزيونية قدم: ماما نور ، عيون ، عم حمزة ، اآلو رابع مرة ، ال�صاهد الوحيد

للم�صرح قدم: ق�صة احلي الغربي ، �صارع حممد علي ، ع�صان خاطر عيونك ، زقاق املدق ، الزيارة انتهت ، �صيدتي اجلميلة ، 

العيال كربت 

- �صمري عبد العظيم )1942 – 2001( قدم 31 عمال:

لل�صينما قدم: اأبو الدهب ، علي باب الوزير ، رم�صان فوق الربكان ، العبقري خم�صة ، دند�س ، ال�صك ياحبيبي

للدراما التليفزيونية قدم: الرباري واحلامول ، ال�صرب يف املالحات ، اأفواه واأرانب

للم�صرح قدم: الواد �صيد ال�صغال

- حم�صن زايد )1944 – 2003( ، قدم 36 عمال لل�صينما والتليفزيون:

لل�صينما قدم: فرحان مالزم اآدم ، املواطن م�صري ، قلب الليل ، عندما ياأتي امل�صاء ، اأيوب ، قهوة املواردي ، ال�صقا مات ، حمام 

املالطيلي ... وغريها من االأفالم.

للدراما التليفزيونية قدم: تاجر ال�صعادة ، بنت بنوت ، ال�صرية العا�صورية ، حديث ال�صباح وامل�صاء ، احلاوي ، ق�صر ال�صوق ، 

بني الق�صرين ... وغريها

- اأحمد عبد الوهاب )1934 – 2003( مثل اأ�صتاذه عبد احلي اأديب ، كان راهبا يف حمراب ال�صينما فقط ، حيث قدم لها 41 

فيلما �صينمائيا ، لعل اأبرزها: يانا�س ياهووه ، قاهر الزمن ، خللي بالك من عقلك ، بيت القا�صرات ، احلب وحده ال يكفي ، 

غاوي م�صاكل ، انتبهوا اأيها ال�صادة ، احلفيد ، بيت الطالبات. 

* عبد احلي اأديب )1928 – 2007( قدم 92 عمال

وهو ال�صيناري�صت الوحيد الذي مل يكنب �صوي لل�صينما فقط ، لذا يروق يل اأن اأطلق عليه »راهب ال�صينما« الذي مل يتعبد ، 

فنيا ، �صوي يف حمرابها الرحب. ولعل من اأبرز اأفالمه: 

باب احلديد ، البدرون ، حافية علي ج�صر الذهب ، 30 يوم يف ال�صجن ، املماليك ، اأم العرو�صة ، اإمراأة علي الطريق ... وغريها. 
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وم�صل�صلني   ، �صينمائيا  فيلما   35 منها   ، 37 عمال  ، قدم  �صينمائي وخمرج  – 2003( كاتب  املهند�س )1920  - ح�صني حلمي 

للتليفزيون ، وعلي �صبيل املثال:

لل�صينما قدم: �صكة الندامة ، العمر حلظة ، �صاعة ال�صفر ، حواء علي الطريق ، الطريق ، هجرة الر�صول ، هذا الرجل اأحبه 

، �صيدة الق�صر ، بنت 17.

للدراما التليفزيونية قدم: بيت العائلة ، زينب.

- اأ�صامة اأنور عكا�صة )1941 – 2010( قدم 74 عمال

لل�صينما قدم: كتيبة االإعدام ، الهجامة ، دماء علي االأ�صفلت 

للدراما التليفزيونية قدم: ال�صهد والدموع ، �صمري اأبلة حكمت ، ليايل احللمية ، اأرابي�صك

للم�صرح قدم: القانون و�صيادته ، البحر بي�صحك ليه ، النا�س اللي يف الثالث

- ح�صن �صاه )   جمهولة تاريخ امليالد ؟ - 2012( قدمت 8 اأعمال

لل�صينما قدمت )7 اأفالم(: القتل اللذيذ ، اإمراأة تدفع الثمن ، الغرقانة ، االإرهاب ، ال�صائعة ، اإمراأة مطلقة ، اأريد حال

للدراما التليفزية قدمت: )م�صل�صل واحد فقط(: حياتي اأنت  اإخراج حممد عبد العزيز )2006(

- رفيق ال�صبان )1931 – 2013( قدم 52 عمال �صينمائيا وتليفزيونيا 

لل�صينما: زائر الفجر ، قاهر الظالم ، حبيبي دائما ، الزمار ، قف�س احلرمي ، كفرون )�صوريا( ، ليه ياهرم ، املهاجر ، ليلة 

�صاخنة ، دانتيلال ، كون�صرتو يف درب �صعادة ، فتاة من اإ�صائيل ، الرغبة ، الباحثات عن احلرية ... وغريها من االأفالم.

للدراما التليفزيونية: الزير �صامل ، الدغري ، �صيء من احلنان ، مرياث الريح ، دقات ال�صاعة ، رجل علي احلافة ... وغريها.

- فايز غايل )1946 – 2014( قدم 24 عمال منها:

لل�صينما قدم: الطريق اإيل اإيالت ، فار�س املدينة ، االإمرباطور ، يوم مر يوم حلو ، العوامة 70 ، االأقمر

للدراما التليفزيونية قدم: املن�صورية ، اأحزان نوح ، �صح النوم ، العقاب ، وجهة نظر 

- ممدوح الليثي )1937 – 2014( قدم 21 عمال بني االأفالم ال�صينمائية والدراما التليفزيونية ومنها:

لل�صينما قدم: اأنا ال اأكذب ولكني اجتمل ، ا�صتقالة عاملة ذرة ، الكرنك ، ال�صكرية ، اأمرية حبي اأنا ، ثرثرة فوق النيل ، مريامار.

للدراما التليفزيونية قدم: �صديق العمر ، ال�صندريلال ، �صقة احلرية ، الكنز.

* راأفت امليهي )1940 – 2015( 

كاتب �صيناريو وخمرج �صينمائي ، قدم 27 عمال ، كلها اأفالم �صينمائية طويلة با�صتثناء م�صل�صل تليفزيوين واحد هو »وكالة 

عطية« عام 2009 الذي قام باإخراجه اأي�صا. ومن املعلوم اأن »امليهي« قام باإخراج ثالثة ع�صر فيلما مما كتب لها ال�صيناريوهات 

، ولعل اأبرز كتاباته اأفالم: �صرم برم ، تفاحة ، ميت فل ، �صيداتي اآن�صاتي ، ال�صادة الرجال ، �صمك لنب متر هندي ، للحب ق�صة 

اأخرية ، اأين عقلي ، االأفوكاتو ، غروب و�صروق ، وفيلم جفت االأمطار ... وغريها من االأفالم.

- في�صل ندا )مواليد اإبريل 1940( قدم حوايل 134 عمال بني: ال�صينما وامل�صرح والدراما التليفزيونية

لل�صينما قدم: البنات واملجهول ، جحيم اإمراأة ، اجلبالوي ، ق�صية �صميحة بدران ، املعلمة �صماح ، نوارة والوح�س ... وغريها 

من االأفالم ، التي بلغت يف جمموعها مايقرب من الثمانني فيلما.

للدراما التليفزيونية قدم: اأزواج يف ورطة ، �صاحبك من بختك ، الفجالة ، زمن االأقوياء ، اأبي�س واأ�صود ، اأهال اأهال بال�صكان 

... وغريها

للم�صرح قدم: ال�صعايدة و�صلوا ، املتزوجون ، الرجل الذي فقد ظله ، ثم ت�صرق ال�صم�س ، اأزواج بال ما�صي ... وغريها.

- وحيد حامد )مواليد 1944( قدم 64 عمل

لل�صينما قدم: الربيء ، اللعب مع الكبار ، االإرهاب والكباب ، حمامي خلع ، معايل الوزير ، دم الغزال

للدراما التليفزينية قدم: اجلماعة ، اأوان الورد ، العائلة ، اأحالم الفتي الطائر ، اجلوارح

للم�صرح قدم: كباريه ، جحا يحكم املدينة ، يا عامل نف�صي اأت�صجن

* ب�صري الديك )مواليد 1944( قدم 63 عمل

لل�صينما قدم: الكبار ، جرب اخلواطر ، �صد احلكومة ، ناجي العلي ، النمر االأ�صود ، �صواق االأوتوبي�س

للدراما التليفزيونية قدم: عابد كرمان ، ظل املحارب ، النا�س يف كفر ع�صكر ، احلفار ، االأر�س الطيبة

- يو�صف معاطي )مواليد 1963( قدم 45 عمال

لل�صينما قدم: تيتة رهيبة ، اأمري البحار ، ح�صن ومرق�س ، طباخ الرئي�س ، التجربة الدامنركية

للدراما التليفزيونية قدم: العراف ، فرقة ناجي عطا اهلل ، يرتبي يف عزه ، �صكة الهاليل ، عبا�س االأبي�س يف اليوم االأ�صود
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للم�صرح قدم: بودي جارد ، ال بال�س كده ، بهلول يف اإ�صتنبول

* عاطف ب�صاي )جمهول تاريخ امليالد ؟( قدم 41 عمال

لل�صينما قدم: االأخطبوط ، ون�صيت اإين اإمراأة ، الل�س ، اأحوال �صخ�صية ، املنحو�س ، حماكمة علي بابا ، فوزية الربجوازية

، اأهل القمة ، دموع �صاحبة اجلاللة ، �صخلول ،  للدراما التليفزيونية قدم: تاجر ال�صعادة ، عمارة يعقوبيان ، ال�صندريلال 

الكالم املباح

- جمدي �صابر  )جمهول تاريخ امليالد ؟ ( قدم 44 عمال ، اأغلبها دراما تليفزيونية ، ومل يقد للم�صرح عمال:

لل�صينما قدم: اللقاء الثاين ، وكر الذئب ، ال�صيطان اأ�صمه �صونه

للدراما التليفزيونية قدم: ربيع الغ�صب ، اإبن موت ، اأنا قلبي دليلي ، �صط اإ�صكندرية ، قلب اإمراأة ، فري�صكا ، اأين قلبي

- نا�صر عبد الرحمن )مواليد 1970( قدم 22 عمال

لل�صينما قدم: كف القمر ، ال�صارع لنا ، دكان �صحاته ، هي فو�صي

للدراما التليفزيونية قدم: اأر�س النعام ، جبل احلالل

- حمفوظ عبد الرحمن )مواليد 1941( قدم 30 عمال

لل�صينما قدم: حليم ، كوكب ال�صرق ، نا�صر 56 ، القاد�صية ، عنرتة

للدراما التليفزيونية قدم: اأهل الهوي ، اأم كلثوم ، بوابة احللواين ، قابيل وهابيل ، �صليمان احللبي

للم�صرح قدم: بلقي�س ، عري�س بنت ال�صلطان ، حفلة علي اخلازو ق ، احلامي واحلرامي

، متميزا علي  الكبري م�صطفي حمرم  الكاتب  اأ�صم  ياأتي   ، التليفزيونية يف م�صر  والدراما  ال�صينما  ماذكر من كتاب  ومن بني 

اأقرانه ، بال مبالغة وعن جدارة وا�صتحقاق ، جلملة من االأ�صباب نذكر منها:

اأوال: يعد م�صطفي حمرم �صاحب الرقم الكبري فيما يتعلق بكتابة �صيناريوهات االأفالم ال�صينمائة ، والدراما التليفزيونية، 

حيث تخطي جمموع اأفالمه رقم الثمانني ، وو�صل عدد م�صل�صالته التليفزيونية للثالثني م�صل�صال ، وهذا مامل يحققه اأبناء 

جيله اأو االأجيال الالحقة.

ثانيا: يعترب حمرم من القالئل من بني كتاب ال�صيناريو ، التي ا�صتمدت اأعمالهم من االأدب الروائي امل�صري لكبار اأدباء م�صر 

، ومنهم: جنيب حمفوظ ، يو�صف اإدري�س ، يو�صف ال�صباعي ، اإح�صان عبد القدو�س ، توفيق احلكيم ، اإ�صماعيل ويل الدين ، 

ح�صن �صاه ، جليل البنداري ... وغريهم.

ثالثا: ت�صدي كبار خمرجي ال�صينما امل�صرية واالأكرثهم �صهرة ل�صنع �صيناريوهات اأفالم م�صطفي حمرم ، وحققوا من خاللها 

املزيد من االنت�صار ، كذلك احلال مع جنوم وجنمات ال�صينما عندنا وحققوا الكثري من ال�صهرة واالأ�صواء. 

رابعا: حققت غالبية اأفالم وم�صل�صالت الكاتب م�صطفي حمرم اأعال االإيرادات يف ال�صينما امل�صرية ، اإ�صافة لو�صول بع�صها 

لرقم قيا�صي يف مدة العر�س بدور ال�صينما.

خام�صا: متيل اأعمال م�صطفي حمرم لتناول املو�صوعات االجتماعية ، التي تناق�س ق�صايانا امللحة ، وهموم املواطن امل�صري ، 

بال زعيق اأو ت�صنج اأو نربات حادة.

�صاد�صا: جنح م�صطفي حمرم يف خلق عملية التوازن بني ك�صب جمهور ال�صينما العري�س ، وبني ا�صتح�صان النقاد يف الكثري من 

اأعماله ، وبذلك حقق املعادلة ال�صعبة بني هذا وذاك.

نخل�س من العر�س ال�صابق ، اإيل اأنه: 

اإذا كان »اأبو احل�صن علي بن نافع« ، اإبن بالد الرافدين يف ع�صر الدولة العبا�صية ، وامللقب بـ »زرياب« املو�صيقي ، قد اأ�صاف الآلة 

العود وترا خام�صا ، اأ�صاف للحن األطف معني وللمو�صيقي اأكمل فائدة ... فزاد من جماله ال�صوتي ، و�صهل االنتقال بني �صالمل 

مقامات مو�صيقاه ... فكذلك كان االأمر مع »م�صطفي حمرم« اإبن نيل م�صر اخلالد ، الذي نح�صبه »زرياب« عامل ال�صيناريو يف 

م�صر والعامل العربي ، وطائرهما املغرد ، لتميز كتاباته ب�صال�صة الكلمات ، وبالغة اجلمل ، وجزالة االأ�صلوب ، وو�صوح املعني 

، وجمال التعبري ، ومن هنا كان متيزه يف عامل كتابة ال�صيناريو ، بنكهة خا�صة ، الجتدها اإال يف اأعماله.   

وقيا�صا علي ماتقدم ، فاإن املوؤلف يري م�صروعية ت�صمية الكاتب الكبري م�صطفي حمرم بـ »زرياب عامل ال�صيناريو« ، حيث تفوق 

علي كل اأقرانه ، ومل تقت�صر كتاباته علي ال�صينما والتليفزيون فح�صب ، بل طرق وبثقة عامل التاأليف االأدبي والرتجمة 

، وقدم ، والزال ، الكثري من اإبداعاته: الفنية ، واالأدبية ، بطاقة يح�صده عليها االأخرون ، وب�صرب قد ينفذ عند غريه من 

املبدعني ... متعه اهلل بال�صحة والعافية.

ويف ال�صفحات التالية ، �صوف نتناول العامل ال�صاحر واخلا�س للكاتب الكبري م�صطفي حمرم ، هذا العامل الذي يختزن فيه 

حمرم ، كنوز من االإبداع الح�صر لها وال عدد ، ت�صيء لنا الطريق ، وت�صيف للثقافة يف م�صر الكثري ، لعلنا نتعلم ون�صتفيد 

، واليكرتث بتوافه االأمور  للفن والثقافة يف م�صر ... رجل اليخ�صي يف قول احلق لومة الئم  من خربة رجل وهب حياته 

و�صغارها. 
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الف�صل االأول

مصطفى محرم ...

النشأة والتكوين
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بداية الرحلة

رحلة االإن�صان يف احلياة تبداأ منذ حلظة والدته ، ويكون �صعيدا اأو حمظوظا من يولد يف جو اأ�صري دايفء ، وبيئة حميطة 

اآمنة ، تهيئ له فر�س التفاعل مع احلياة ، ب�صكل خمتلف ، وتخلق منه عن�صرا ب�صريا �صويا ، يتمتع برجاحة العقل ، واعتدال 

النف�س ، و�صفاء الروح ، و�صالمة الفكر. وقد يكون تاأثري عاملي: االأ�صرة ، والبيئة ، من اأهم عنا�صر تكوين ال�صخ�صية ، وب�صكل 

خا�س �صخ�صية من �صيكون يوما ما من املبدعني ، يف جمال: الفن اأواالأدب ... هكذا كان احلال عندما جاء اإيل الدنيا »م�صطفي 

حمرم« ، حيث تفتحت عيناه علي بيت اأ�صري  حتفل جنباته بكنوز املعرفة ... كتب من كل �صكل ونوع: روايات ، ق�ص�س ، كتب 

يف الدين والعقيدة والتف�صري ، كتب مرتجمة منتقاة من الثقافة العاملية. ومن البيئة عرف احلواديت واحلكايات ال�صعبية ، 

واأدرك �صر جاذبيتها للم�صتمع ، واكت�صف اأن اأ�صلوب الق�س وطريقة احلكي والتعبري ، من اأهم عنا�صر اجلذب و�صد االنتباه ... 

اأ�صلوب احلدوتة ، وطريقة ق�صها.

ومل يقف »حمرم« عند حكايات جدتي ، فكانت ال�صينما بالن�صبة له اأحد اأهم م�صادر الق�ص�س واحلواديت ، اإ�صافة لكونها 

حتكي بال�صورة وال�صوت وجت�صيد ال�صخ�صيات ... عامل اأخر من ال�صحر واخليال اكت�صفه الطفل املولع بفن احلكاية واحلدوتة 

، ومل تكلفه الفرجة علي ال�صينما وم�صاهدة االأفالم )االأجنبية والعربية( �صوي مالليم اأو قرو�س معدودة ، ومع الوقت كان 

لديه ح�صيلة هائلة من االأفالم التي �صاهدها ، وهو اليزال يف �صنوات عمره االأويل.

 ومن �صدة ولعه بالثقافة والفن وعامل الكتابة واالإبداع املبكر ، يف املرحلة الثانوية ، فقد و�صل »اإيل حد ا�صرتاكه مع زميله 

الفل�صفة  مثل  كثرية  اأ�صياء  عن  فيها  حتدثا   ، للف�صل  حائط  جملة  عمل  اإيل  الثانوي  االأول  ال�صف  يف  وهما  امليهي«  »راأفت 

الوجودية واملقايي�س اجلديدة لالأدب وبع�س مناذج ال�صعر احلديث« )1(. وتاأكيدا الهتمامه بالفن واالأدب ، التحق وزميل 

عمره »راأفت امليهي« بكلية االآداب ، ق�صم اللغة االإجنليزية ، حتديدا ... ذلك الق�صم الذي دبت بني جنباته كوكبة من مثقفي 

، االإعالمي الكبري حمدي  ، منهم: الكاتب الراحل د. �صمري �صرحان )رئي�س الهيئة العامة للكتاب / �صابقا(  م�صر ورجالها 

الكني�صي ، املرتجم والناقد الكبري د. حممد عناين ، العامل الدكتور عبد العزيز حمودة )اأ�صتاذي ... رحمه اهلل( ، املخرج 

الكبري الراحل راأفت امليهي ... وغريهم من رموز الثقافة واالأدب والفن يف م�صر    

ومع درا�صته لالأدب وال�صعر االإجنليزي ، وحتديدا م�صرح �صك�صبري ، وروائع امل�صرح االأمريكي ، بداأ يبحث عن م�صادر املعرفة يف 

املنتديات الثقافية خارج اأ�صوار اجلامعة ، ومنها: املراكز الثقافية االأجنبية يف م�صر ، قاعات الفنون الت�صكيلية ، وحفالت 

املو�صيقي ، حتي �صاقته قدماه وحب ال�صينما ، منذ نعومة اأظفارة ، اإيل اال�صرتاك يف »ندوة الفيلم املختار« ، واأكد اهتمامه 

بال�صينما بامل�صاركة يف »جمعية الفيلم« ، حيث واتته الفر�صة احلقيقية ملعرفة ال�صينما واالقرتاب من عاملها ال�صاحر ، علي 

امل�صتويني: العلمي ، والتطبيقي ، من خالل تنوع جن�صيات االأفالم ، وتنظيم ندوات احلوار ، بني املهتمني بال�صينما يف م�صر ، 

وهو واحد منهم.  

خطوة علي الطريق

يف عام 1963 جاءت الفر�صة احلقيقية مل�صطفي حمرم ، لدخول عامل ال�صينما و�صرب اأغواره ، اإذ مل يرتدد يف العمل بلجنة 

القراءة مبوؤ�ص�صة ال�صينما ، وهي اللجنة املخت�صة بقراء الن�صو�س املقدمة للموؤ�ص�صة كم�صاريع اأفالم. اأتاحت له هذه الوظيفة 

االإطالع علي كل ماكتب يف االأدب امل�صري والعاملي ، من: روايات ، ق�ص�س ق�صرية ، م�صرحيات ، قد ت�صلح الأن ي�صنع منها اأفالما 

تنتجها املوؤ�ص�صة. وبالطبع كان �صمن مهام هذه اللجنة ، قراء ال�صيناريوهات املقدمة ، وكان عليها مراجعتها واحلكم عليها ، 

ومن هنا كانت فر�صة »حمرم« عظيمة يف التعرف علي نقاط: القوة ، وال�صعف فيها ، وهذا يعني اأنه ولد يف عامل ال�صيناريو 

»حكما وقا�صيا« مع رفاقة يف جلنة القراءة. 

ولعل اأعظم الفر�س التي اتيحت مل�صطفي حمرم ، يف هذه املرحلة ، تلك التي جعلته يتدخل بالتعديل واإعادة ال�صياغة للكثري 

من ال�صيناريوهات املقدمة ، ليعيد اإليها رونقها وتنا�صقها وفنياتها ، التي يجب اأن تكون عليه ، قبل تنفيذها �صينمائيا. ومن هنا 

تولد االإح�صا�س لدي »حمرم« ، ورغبته يف الكتابة بنف�صه ولنف�صه ... وملا ال؟ لذا مل يرتدد يف االلتحاق مبعهد ال�صيناريو الذي 

اأن�صاأه املخرج الكبري �صالح اأبو �صيف ، وهو يف نف�س الوقت رئي�صه يف موؤ�ص�صة ال�صينما ، ومعلمه االأول ، وبالفعل در�س م�صطفي 

حمرم ال�صيناريو يف هذا املعهد ، وح�صل علي الدبلوم العايل عام 1964. 

علي  تعتمد  حرفة  جمرد  ولي�س   ، وقواعده  اأ�صوله  له  علم  باعتباره  ال�صيناريو  مع  »يتعامل  حمرم  م�صطفي  بداأ  هنا  ومن 

املوهبة واخلربة اأو جمرد االإملام ببع�س قواعد الدراما« )1(. ومما اأثقل موهبته اإيل جانب علمه باأ�صرار كتابة ال�صيناريو ، 

كتابة ر�صينة تعلوا فوق ما هو �صائع وتقليدي ، تاأثره البالغ باأ�صلوب خمرجي املوجة اجلديدة يف ال�صينما الفرن�صية ، التي 

ظهرت نهاية خم�صينيات القرن املا�صي ، وا�صتمرت حتي نهاية �صتينياته ، والتي رمبا امتدت لعام 1973 ... هذه املوجه التي 

والتي متيزت بخلق قواعد   ، فاردا  اأنيي�س   ، فران�صوا تروفو   ، �صابرول  كلود   ، لوك جودار  اأيدي جنومها: جان  ظهرت علي 

 La politique »ونظريات �صينمائية جديدة ، اأف�صت اإيل ظهور ماي�صمي بـ »نظرية املوؤلف« اأو مبعني اأدق »�صيا�صة املوؤلف

التي كان فيها م�صطفي  ، وهي الفرتة   1964 ،  1958 ، وقد بلغت هذه املوجة ذروة توهجها خالل عامي:   des auteurs
حمرم تراو�صه نف�صه اقتحام عامل ال�صينما ، وكتابة ال�صيناريو حتديدا ، بعدما تاأثر اأ�صد االأثر باأ�صلوب كتابة اأفالم هوؤالء 

املخرجني ، وطريقة االنتقال من م�صهد اإيل اأخر ، وبعد اإملامه مباهيتة كتابة ال�صيناريو وقواعده ونظرياته ، وتخرجه يف 

املعهد العايل لل�صيناريو عام 1964 ، كما اأ�صلفنا ، وقد حتقق ذلك بالفعل عام 1966 ، حيث بداأ »حمرم« كتابة اأول اأفالمه.
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الدخول لعامل ال�سينما

مل يدخل م�صطفي حمرم عامل ال�صيناريو اعتباطا اأو عنوة اأو غرورا ، بعد حت�صيله خلربات متنوعة يف جماالت ثقافية وفنية 

، ودار�س االأدب االإجنليزي  ، واملغرم ب�صماع حكايات جدتي وحواديتها  اأظفاره  لل�صينما منذ نعومة  العا�صق  ، فهو:  متعددة 

وكنوزه امل�صرحية ، ومراجع �صيناريوهات م�صاريع االأفالم يف موؤ�ص�صة ال�صينما واملعدل لبع�صها يف بع�س االأحيان ، وهو التلميذ 

االأبرز للمخرج الكبري يف معهد ال�صيناريو ... مرتكزات قوية ، وقواعد را�صخة ، وعلم وخربات ... كلها كان البد اأن تف�صي 

، اإيل ظهور كاتبا �صينمائيا من طراز خا�س ، ت�صلح بكل اأدوات معركة الدخول لعامل ال�صيناريو ... هذا العامل الذي الي�صمح 

بالدخول فيه اإال ملن لديه القدرة علي املواجهة ، واإثبات الذات ، حيث كان ـ يف حينه ـ غنيا بالكثري من االأ�صماء امل�صهورة ، 

والتي كان لها باعا طويال يف كتابة ال�صيناريو والتاأليف ال�صينمائي.

بداأ م�صطفي حمرم اأويل جتاربه يف عامل كتابة ال�صيناريو واحلوار بفيلم »وداعا اأيها الليل« عام 1966 ، من اإخراج »ح�صن 

ر�صا« )1921 – 1981( ، وكتبه »حمرم« عن ق�صة »فوؤاد جندي« ، وقد �صور الفيلم باالأبي�س واالأ�صود ، بيد مدير الت�صوير 

الكبري »علي ح�صن« . ومما يذكر يف هذا الفيلم اأن املو�صيقار الكبري »اإبراهيم حجاج« هو من و�صع املو�صيقي الت�صويرية اأن له 

، ومن اإنتاج �صركة »فيلمنتاج« ، وكان من اأبرز جنومه: �صكري �صرحان ، ناهد �صريف ، توفيق الدقن ، نوال اأبو الفتوح ، عبد 

املنعم اإبراهيم ... ي�صاف اإيل ماتقدم ، هو اأن الفيلم ـ علي امل�صتوي املو�صوعي ـ يتناول مو�صوعا وطنيا غاية يف االأهمية ، 

ويناق�س ق�صية احلرية والكفاح التي نا�صل من اأجلها ال�صعب امل�صري �صد قوي االإحتالل والف�صاد ، يف العهد امللكي ... وتدور 

اأحداث الفيلم حول » اأحمد طالب جامعي ، يعي�س يف اأحد االأحياء ال�صعبية ، ويت�صم بح�س وطني عايل ، فهو ي�صرتك يف 

مظاهرات الطالب ، قبل ثورة 23 يوليو 1952 ، ميوت اأحد زمالئه فيكر�س وقته للعمل الوطني. ي�صدم اأحمد حني تتزوج 

جارته حياة من رجل ثري طمعا يف ثروته ، وترتك احلي ال�صعبي. ينم الفب�س علي اأحمد اأثناء اإحدي املظاهرات ، ويودع 

ال�صجن ، ويتم تعذيبه بوا�صطة البولي�س ال�صيا�صي. يلتقي اأحمد بحبيبته بعد اأن �صارت من كربيات القوم. يقوم زوجها عبده 

بخيانة �صديقه من�صور ، ويف اإحدي الليايل يكت�صف الزوج حقيقة اخليانة ، فيطارد عبده يف ال�صوارع ، ت�صدم �صيارة عبده 

وميوت. حتاول حياة العودة اإيل اأحمد اإال اأنه يرف�س ، وي�صتمر يف االأعمال الوطنية ، وي�صارك الفدائيني حتي تقوم الثورة« 

)2(. وهذا يعني اأن الفيلم توافرت له كل عنا�صر النجاح واجلماهريية ، فباالإ�صافة اإيل متيز عنا�صره الفنية ، كما اأ�صلفنا 

، فرمبا ملو�صوعه الذي ي�صقط علي نظام احلكم يف م�صر ، وبط�صه لكل القوي الوطنية ، املتمثلة يف الي�صار امل�صري حتديدا ، 

لذا قد يكون �صناع الفيلم اأرادوا توجيه االتهام لزبانية هذا النظام وزوار الفجر ، يف الوقت الذي كان نظام احلكم يت�صدق 

بنعرات وطنية و�صعارات فارغة املحتوي ، وعنرتية كاذبة ، جاءت بنتائج خائبة ، ونك�صة مل حتدث يف تاريخ م�صر احلديث 

، وهي نك�صة 67 املفجعة. 

251 �س   ، ال�صابق  املرجع  نف�س   ، )د(  �صيف  • وليد 
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م�سطفي حمرم وال�سينما الت�سجيلية

بعد التجربة االأويل مل�صطفي حمرم يف فيلم »وداعا اأيها الليل« ، كاتبا لل�صيناريو واحلوار ، رمبا كان لديه رغبة يف احل�صول 

، وخوفا من االتهام بتملق  ، ورمبا للبحث عن عنا�صر جذب جماهريي  ، وتقييم جتربته االأويل  علي فرتة تاأمل ومراجعة 

النظام القائم ، والوقوع يف تهمة الطنطنة الأيديولوجية ثورة يوليو 52 ، علي الرغم من اأنه لي�س �صاحب الق�صة ... لذا  

كانت فرتة الهدنة التي امتدت لب�صع �صنوات ، حتي جاء عام 1970 ليقتحم »حمرم« جمال الفيلم الت�صجيلي ، الذي تختلف 

طبيعته ، وعنا�صر تكوينه ، واأدوات اإبداعه. وعلي اجلانب االأخر عاود م�صطفي حمرم الكتابة لل�صينما الروائية الطويلة يف 

نف�س العام ، حيث كتب �صيناريو وحوار فيلم »واحد يف املليون« اإخراج »اأ�صرف فهمي« وهو غري ملون )اأبي�س واأ�صود(. 

وكما اأ�صلفنا مل يقف طموح م�صطفي حمرم عند كتابة ال�صيناريو ، بل طرق جمال �صناعة االأفالم الت�صجيلية  والروائية 

، حيث تنوعت  الع�صرين فيلما منها  ، حيث قدم مايربو علي  الوقت  لها يف نف�س  ، بل وخمرجا  لي�س كاتبا فقط   ، الق�صرية 

مو�صوعاتها بني الفيلم اال�صتعرا�صي ، الواقع االجتماعي ، الفنون ، وفيلم ال�صرية الذاتية ، وكلها من اإنتاج »املركز القومي 

لالأفالم الت�صجيلية« ، نذكر منها:

1970 عام  حمرم  م�صطفي  واإخراج  �صيناريو   ، ت�صجيلي   ، ال�صا�صة«  علي  »ال�صريك  • فيلم 
 1970 عام  حمرم  م�صطفي  واإخراج  �صيناريو   ، ت�صجيلي   ، ال�صيدة«  »مولد  • فيلم 

      ،  1970 عام  حمرم  م�صطفي  واإخراج  �صيناريو   ، ق�صري  روائي  احليوان«  حديقة  »يف  • فيلم 
1973 عام  حمرم  م�صطفي  واإخراج  �صيناريو  ت�صجيلي  تيمور«  »حممود  • فيلم 

1976 عام  حمرم  م�صطفي  واإخراج  �صيناريو   ، ت�صجيلي  باري�س«  يف  امل�صرية  »فيدرا  • فيلم 
 1976 عام  حمرم  م�صطفي  واإخراج  �صيناريو   ، ت�صجيلي   ، حمفوظ«  »جنيب  • فيلم 

واإيل جانب قيام م�صطفي حمرم ، باإخراج هذه االأفالم �صالفة الذكر ، مل يتوقف عن كتابة ال�صيناريو واحلوار لثمانية اأفالم 

روائية طويلة ، كتب ق�ص�س �صتة منها عدد من اأدباء وكتاب م�صر الكبار ، اإيل جانب اقتبا�س ومت�صري فيلم ، وفيلم اأخر من 

تاأليفه هو ... هذه االأفالم هي:

1971 عام  �صامية  �صفيق  اإخراج  �صرف(  حادثة  )فيلم  اإدري�س  • يو�صف 
1972 عام  اخلالق  عبد  علي  اإخراج  املمر(  علي  اأغنية  )فيلم  �صامل  • علي 

1973 عام  فهمي  اأ�صرف  اإخراج  وق�صبان(  ليل  )فيلم  الكيالين  • جنيب 
1974 عام  حافظ  جندي  اإخراج  اخلم�صة(  الن�صابني  )فيلم  كوك�س  الدين  • عالء 

اأي�صا  1974 عام  فهمي  اأ�صرف  اإخراج  عا�صقة(  اإمراأة  )فيلم  ومت�صري  • اقتبا�س 
1975 عام  يحي  اأحمد  اإخراج  وذكريات(  ليلة  )فيلم  االإبياري  ال�صعود  • اأبو 
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1976 عام  اخلالق  عبد  علي  اإخراج  حنان(  بال  بيت  )فيلم  نف�صه  حمرم  • م�صطفي 
اأي�صا   1976 عام  �صامل  عاطف  اإخراج  الهاديء(  الع�س  )فيلم  احلكيم  • توفيق 

ويت�صح من العر�س ال�صابق اأن الكاتب م�صطفي حمرم ، يتميز عن كل كتاب ال�صيناريو واحلوار يف ال�صينما امل�صرية ، بالقيام 

، اأخرج وكتب من االأفالم  اأن »حمرم«  ، بل قد يكون الوحيد. ي�صاف اإيل ماتقدم  باإخراج جمموعة من االأفالم الت�صجيلية 

الت�صجيلية مايزيد علي الع�صرين فيلما ، فلم يقف عند حد االإخراج ، بل قدم جمموعة من هذه الأفالم كاتبا لها ، ومن اإخراج 

االأخرين.  

م�سطفي حمرم والدراما التليفزيونية

تكامل تكوين ال�صخ�صية االإبداعية لدي م�صطفي حمرم ، عندما اقتحم وبجراأة حت�صب له ، عامل الدراما التليفزيونية ، 

منذ زمن لي�س بالق�صري ، زمن ميتد من نهايات �صبعينيات القرن املا�صي وحتي االآن ، اأي مايقرب من الن�صف قرن من الزمان. 

قدم خاللها حوايل ثالثني عمال حقق الكثري منها جماهريية طاغية ، وب�صكل خا�س ، اأعماله منذ نهايات الت�صعينيات وحتي 

تاريخه ، ولعل من اأبرزها م�صل�صالت:

1998 عام  توفيق  اأحمد  اإخراج   ، ال�صباعي  يو�صف  ق�صة  قلبي«  • »رد 
2001 عام  نف�صه  حمرم  م�صطفي  كامل  تاأليف   ، النقلي  حممد  اإخراج    ، متويل«  احلاج  • »عائلة 

2002 عام  نف�صه  حمرم  م�صطفي  كامل  تاأليف   ، النقلي  حممد  اإخراج  بنات«  وال�صبع  • »العطار 
2004 عام  نف�صه  حمرم  م�صطفي  كامل  تاأليف   ، �صقر  اأحمد  اإخراج  اإمراأة«  • »م�صوار 

2005 عام  عي�صي  �صالح  ق�صة   ، احلميد  عبد  جمال  اإخراج  و�صكينة«  • »ريا 
2010 عام  حمرم  م�صطفي  كامل  تاأليف   ، النقلي  حممد  اإخراج  اخلم�صة«  واأزواجها  • »زهرة 

2011 عام  اإ�صماعيل  حممود  ق�صة   ، النقلي  حممد  اإخراج  • »�صمارة« 
و�صوف نتناول ب�صيء من التف�صيل اأعمال الكاتب م�صطفي حمرم يف جمال الدراما التليفزيونية ، يف ال�صفحات التالية.

الف�صل الثاين

سحر الكتابة للسينمـا

التاأليف الكامل لل�صينما

كتابة ال�صيناريو واحلوار

م�صطفي حمرم وكتابة احلوار 

م�صطفي حمرم كاتبا لل�صيناريو فقط

حاالت خا�صة
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متهيد

ي�صتهل »بيال بال�س« يف كتابه »نظرية الفيلم« التاأريخ لفن ال�صينما ومتيزه عن الفنون االأخري ، فيقول: »الفيلم ال�صينمائي 

هو الفن الوحيد الذي نعلم مليالده تاريخا ، اأما بداية غريه من الفنون فقد فقدناها يف �صباب القدم واملا�صي البعيد كل البعد« 

)1( ... وهذا يعني اأن عمر ال�صينما ميكن حتديده بدقة ، اإذ مل يتعد اكت�صاف هذا الفن قرنا ونيف من ال�صنوات. واإذا كانت 

الفنون ال�صتة ال�صابقة علي فن ال�صينما )العمارة ، ال�صعر ، الر�صم ، النحت ، املو�صيقي ، والرق�س( هي يف االأ�صا�س فنون فردية 

، مبعني اأنها من اإبداعات فرد بعينه ، فاالأمر يختلف بالن�صبة لفن ال�صينما ، فهر جمهود ونتاج جماعي ، نظرا لطبيعة عنا�صر 

هذا الفن ومفرداته ، فال�صينما ان�صهار جمموعة من العنا�صر الفنية املركبة ، والتي تت�صافر ، لتنتج لنا »الفيلم« يف ال�صورة 

التي ن�صاهده عليها علي ال�صا�صة الف�صية.

 ... االأخري  العنا�صر  مقابل  عن�صر  بقيمة  اال�صتهانة  اأو   ، بينها  الف�صل  الميكن   ، ال�صينمائي  الفيلم  عنا�صر  اأن  واحلقيقة 

هذه العنا�صر االأ�صا�صية تتلخ�س يف: ال�صيناريو ، الديكور ، الت�صوير ، االإخراج ، املونتاج ، وامليك�صاج ، اإ�صافة لعن�صر االأداء 

التمثيلي ، ولكل عن�صر منها مبدعه ، املتخ�ص�س علي امل�صتويني: العلمي ، والفني ، يف كيفية م�صاركة هذا العن�صر اأو ذاك مع 

العنا�صر الفنية االأخري لتمام اإنتاج الفيلم ال�صينمائي. ولعل عن�صر ال�صيناريو حتديدا ، ي�صكل العمود الفقري الذي يبني 

عليه الفيلم ال�صينمائي ، حيث اأن اإنتاج اأي فيلم يبداأ من مرحلة كتابة ال�صيناريو ، بغ�س النظر عن امل�صدر االأدبي له ، فقد 

ال�صيناريو مبا�صرة  اأو قد يكتب   ... اأو حادث من�صور يف جريدة  اأو فكرة  اأو م�صرحية  اأو ق�صة ق�صرية  اأدبية  يكون: رواية 

لل�صينما ، بعيدا عن اأي من هذه امل�صادر.

ويف ال�صينما امل�صرية ، يقفز اإيل الذهن مبا�صرة اأ�صم »م�صطفي حمرم« اأحد كتاب ال�صيناريو املرموقني واملخ�صرمني ، وواحد من 

كتاب ال�صيناريو الكبار: قيمة ومقاما ، قيا�صا ملا يقدمه لهذه ال�صينما ، علي مدار تاريخها احلديث ، اإ�صافة لكتابابته للدراما 

التليفزيونية ... ع�صرات االأعمال: اأفالم �صينمائية ، وم�صل�صالت تليفزيونية ، نالت من ال�صهرة واالنت�صار مامل حتققه اأعمال 

كاتب اآخر ، لي�س يف م�صر فقط ، بل علي م�صتوي وطننا العربي ، من املحيط للخليج. 

متيزت م�صرية كاتب ال�صيناريو الكبري م�صطفي حمرم ، فيما يتعلق باالأفالم الروائية الطويلة ، بالتنوع يف 

الكتابة ، بني: التاأليف الكامل للفيلم ال�صينمائي ، كتابة ال�صيناريو واحلوار ، وكتابة ال�صيناريو فقط. 

 التاأليف الكامل لل�سينما

فالن�صبة للتاأليف الكامل ، فنعني به كتابة الق�صة وال�صيناريو واحلوار ، دون اأي م�صاركة من طرف اأخر يف كتابة اأي من املراحل 

الثالثة للفيلم: الق�صة اأو الفكرة ، ال�صيناريو ، اأواحلوار.  وفقد و�صل عدد اأفالم م�صطفي حمرم علي هذه الكيفية ملا يزيد 

علي الع�صرين فيلما ، ت�صدي الإخراجها كبار خمرجي ال�صينما امل�صرية واالأكرثهم �صهرة ، ونذكر منهم: اأ�صرف فهمي )من 

اأفالمه: لعدم كفاية االأدلة ، املجهول( ، عاطف الطيب )من اأفالمه: الهروب( ، علي عبد اخلالق )من اأفالمه: االإمرباطورة( ، 

اأحمد يحي )من اأفالمه: االأيدي القذرة( ، نادر جالل )من اأفالمه: اأمن دولة( ، اإينا�س الدغيدي )من اأفالمها: جمنون اأمرية(. 

والالفت للنظر اأن مو�صوعات هذه االأفالم تنوعت بني: اأفالم الواقع االجتماعي ومن اأبرزها )الهروب ، لعدم كفاية االأدلة(. 

واأفالم احلركة واملغامرات ، ومن اأ�صهرها )االإمرباطورة(. واالأفالم العاطفية ، ومنها )جمنون اأمرية(. واالأفالم ال�صيا�صية 

التي تتناول االأو�صاع ال�صيا�صية يف م�صر ، من هذه االأفالم )اأمن دولة( ، واالأفالم اال�صتعرا�صية الغنائية ، ومنها )لوالكي(.

ويو�صح اجلدول التايل جمموعة االأفالم التي قام بتاأليفها بالكامل )ق�صة و�صيناريو وحوار(

مالحظات�صنة االإنتاجاأ�صم املخرجاأ�صم الفيلمم

تاأليف كامل2009اإينا�س الدغيديجمنون اأمرية1

تاأليف كامل1999نادر جاللاأمن دولة2

تاأليف كامل1999علي عبد اخلالقاالإمرباطورة3

4
ح�صن وعزيزة ق�صية 

اأمن دولة
تاأليف كامل1999اأ�صامة فريد

تاأليف كامل1997اأ�صرف فهمياإمراأة فوق القمة5

تاأليف كامل1994اأ�صرف فهميليلة القتل6

تاأليف كامل1993ح�صن ال�صيفيلوالكي7

تاأليف كامل1991عبد اللطيف ذكيالفرقة 812

تاأليف كامل1991عاطف الطيبالهروب9
• م�صطفي حمرم – ال�صينما والفنون االأخري – مقالة من�صورة يف كتاب الهالل – القاهرة – 1991 – �س 78  
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تاأليف كامل1988اإينا�س الدغيديالتحدي10

تاأليف كامل1987اأ�صرف فهميلعدم كفاية االأدلة11

تاأليف كامل1987عبد اللطيف زكياملراأة احلديدية12

تاأليف كامل1985تي�صري عبودانحراف13

تاأليف كامل1985اإبراهيم ال�صحناآباء واأبناء14

تاأليف كامل1984اأ�صرف فهمياملجهول15

تاأليف كامل1981تي�صري عبودعالقة خطرة16

تاأليف كامل1980علي عبد اخلالقعذاب احلب17

تاأليف كامل1980اأحمد يحي�صنوات االنتقام18

تاأليف كامل1980اأحمد يحياالأ�صجار متوت واقفة19

تاأليف كامل1980اأحمد يحيغدا �صاأنتقم20

تاأليف كامل1979اأحمد يحياالأيدي القذرة21

تاأليف كامل1976علي عبد اخلالقبيت بال حنان22

كتابة ال�سيناريو واحلوار لالأفالم

علي جانب اأخر جند اأن كاتب ال�صيناريو الكبري م�صطفي حمرم ، قام بكتابة ال�صيناريو واحلوار ، للعديد من االأفالم ت�صل اإيل 

الثالثني فيلما اأو تزيد ، حيث اأن الكاتب م�صطفي حمرم ، يعترب كاتبا عمدة يف ال�صيناريو واحلوار ، لذا كان عدد االأفالم من 

هذه النوعية كان الغالب علي اإنتاجه ب�صكل عام. وقد جاء م�صدر معظمها روايات اأدبية ، اأو ق�ص�س ق�صرية لكبار االأدباء 

والكتاب يف م�صر ، اأو من فكرة ل�صخ�س اأخر. ومن اأ�صهر االأدباء ممن بنيت اأفالم »حمرم« علي رواياتهم اأو ق�ص�صهم نذكر: 

اأديب نوبل جنيب حمفوظ )اأفالم: احلب فوق ه�صبة الهرم ، اجلوع ، اأهل القمة( ، اإح�صان عبد القدو�س )اأفالم: يا عزيزي 

كلنا ل�صو�س ، حتي ال يطري الدخان ، واليزال التحقيق م�صتمرا( ، اإ�صماعيل ويل الدين )اأفالم: جنون احلياة ، حارة برجوان 

ليل   ، واملوت  احلب  اأغنية  )اأفالم:  الكيالين  جنيب   ، املمر(  علي  اأغنية   ، الن�صاء  من  نوع  )اأفالم:  �صامل  علي   ، الباطنية(   ،

وق�صبان( ، اأحمد فريد )فيلم احلب وحده ال يكفي( ... وغريهم   ومن اجلدير بالذكر اأن هذه االأفالم قام كبار املخرجني 

باإخراجها ، ومنهم: اأ�صرف فهمي ، ح�صني كمال ، 

ح�صام الدين م�صطفي ، نادر جالل ، عاطف الطيب ، علي بدرخان ، وعلي عبد اخلالق ، ح�صن ال�صيفي ، �صعيد مرزوق ، اأحمد 

يحي ، اإينا�س الدغيدي ،  ... وغريهم. 

وقد تناولت هذه االأفالم اأهم الق�صايا االجتماعية يف املجتمع امل�صري ، ومن اأبرز هذه الق�صايا: م�صاكل ال�صباب الذي يبحث 

نوع   ، اإمراأة مطلقة  )اأفالم:  املراأة  م�صاكل   ، ليل وق�صبان(   ، الهرم  )اأفالم: احلب فوق ه�صبة  عن ذاته وكيانه االجتماعي 

وجتربة  والف�صاد  الر�صوة  ق�صايا   ، الوحل(   ، الباطنية  )اأفالم:  وتوابعها  املخدرات  ق�صية   ، برجوان(  حارة   ، الن�صاء  من 

اأغنية  )فيلم  الوطنية  الق�صية   ، ل�صو�س(  كلنا  عزيزي  يا   ، املرت�صون  ال�صادة   ، القمة  )اأهل  الفا�صلة  االقت�صادي  االنفتاح 

علي املمر( ، ق�صايا اال�صتغالل والفقر )اأفالم: اجلوع ، اخلادمة( ... ويف هذه االأفالم وفق الكاتب م�صطفي حمرم اإيل حد 

بعيية يف حتويل كلمات الروايات والق�ص�س املكتوبة ، اإيل �صورة �صينمائة نالت القبول علي امل�صتوي النقدي ، وحقق معظمها 

اأرقاما مل  التي �صجل بع�صها   ، اأو حتقيق االإيرادات   ، ال�صينما  العرو�س يف قاعات  ، من خالل مدد  للنظر  جماهريية الفتة 

حتقق من قبل ... والننكر جهود املخرجني الكبار ممن ت�صدوا لهذه االأفالم ، و�صنعوها بال�صكل الذي حقق ما اأ�صرنا اإليه من: 

جماهريية عري�صة ، مدد العر�س الطويلة ، االإيرادات العالية ، اإيل جانب التقدير النقدي لعدد منها ال باأ�س به ، لتكاملها 

علي امل�صتويني: املو�صوعي ، والفني.   
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الأفالم التي كتب لها ال�سيناريو واحلوار

م ق�صةعام االإنتاجاأ�صم املخرجاأ�صم الفيلم 

1
احلب فوق ه�صبة 

الهرم
جنيب حمفوظ1986عاطف الطيب

فكرة بهيج اإ�صاعيل 2001نادر جاللجحيم حتت املاء2

اإ�صماعيل ويل الدين2000اأحمد يحيرجل له ما�صي3

اإ�صماعيل ويل الدين2000�صعيد مرزوقجنون احلياة4

حممد الب�صاطي2000حممد �صعبانال�صرف5

هالة �صرحان1998اإينا�س الدغيديدانتيلال6

اإ�صماعيل ويل الدين1989عبد اللطيف زكيالوحو�س ال�صغرية7

اإح�صان عبد القدو�س1989اإحمد يحيياعزيزي كلنا ل�صو�س8

اإ�صماعيل ويل الدين1989ح�صني كمالحارة برجوان9

فتحي اأبو الف�صل1987علي عبد اخلالقالوحل10

جنيب حمفوظ1986اأ�صرف فهميو�صمة عار11

جنيب حمفوظ1986علي بدرخاناجلوع12

ح�صن �صاه1986اأ�صرف فهمياإمراأة مطلقة13

اإح�صان عبد القدو�س1985ح�صني كمالاأيام يف احلالل14

نبيل راغب1985عبد اللطيف زكيخيوط العنكبوت15

اإح�صان عبد القدو�س1984اإحمد يحيحتي اليطري الدخان16

جنيب حمفوظ1984اأ�صرف فهمياخلادمة17

جليل البنداري1983اأحمد يحيوداد الغازية18

فكرة املخرج1983علي عبد اخلالقال�صادة املرت�صون19

جنيب حمفوظ1981علي بدرخاناأهل القمة20

اأحمد فريد1980علي عبد اخلالقاحلب وحده ال يكفي21

اإ�صماعيل ويل الدين1980ح�صام الدين م�صطفيالباطنية22

23
واليزال التحقيق 

م�صتمرا
اإح�صان عبد القدو�س1979اأ�صرف فهمي

ب�صري الديك1979اأ�صرف فهميمع �صبق االإ�صرار24

علي �صامل1979ح�صن ال�صيفينوع من الن�صاء25

جنيب الكيالين1978ح�صن حافظاأغنية احلب واملوت26

توفيق احلكيم1976عاطف �صاملالع�س الهاديء27

جنيب حمفوظ1992اأحمد يحي�صمارة االأمري28

جنيب الكيالن1973اأ�صرف فهميليل وق�صبان29

علي �صامل1972علي عبد اخلالقاأغنية علي املمر30

 اأ�صرف فهمي1988 اأ�صرف فهمياغتيال مدر�صة31
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م�سطفي حمرم وكتابة احلوار 

كتابة “احلوار” Dialogue ، لي�صت بالعملية الب�صيطة اأو باملهمة ال�صهله ، كما يظن البع�س ، بل علي العك�س ، فاحلوار لعله 

ميثل اأحد اأهم العنا�صر الفنية يف الفيلم ال�صينمائي ، بل واالأكرثها خطورة ، فعملية كتابة احلوار ت�صتلزم ما يلي:

اأوال: حتديد م�صتوي اللغلة التي تنطق بها كل �صخ�صية علي حدة ، فلغة املثقف تختلف عن لغة االأمي ، عن لغة حمدود 

الثقافة ... وهكذا

ثانيا: الوقوف علي البعد االجتماعي لكل �صخ�صية ، حتي التنطق �صخ�صية مبفردات بعيدة عن مفردات طبقتها.

ثالثا: االأخذ مببداأ “االقت�صاد القا�صي يف احلوار” ، لتجنب الرثثرة ، والتكرار.

رابعا: عدم التلفظ باألفاظ تخد�س احلياء ، اأو ال�صب اجلارح ، للحفاظ علي قيم املجتمع.

خام�صا: �صرورة جتان�س احلوار مع املعادل ال�صوري ، الذي نراه علي ال�صا�صة.

�صاد�صا: و�صف نربة احلوار ، وفق املوقف ، اأو مزاج ال�صخ�صية.

اأن بع�س املهرجانات تفرد للحوار يف الفيلم جوائز  وغري ذلك من العوامل التي جتعل من احلوار متعة يف حد ذاته ، حتي 

خا�صة ، وقد يكون من العالمات البارزة يف الفيلم ، وامل�صاهمة اإيل حد بعيد يف حتقيق متيزه وجماهرييته ، فكم من االأفالم 

النن�صي بعد اجلمل احلوارية التي جاءت فيها؟ وب�صكل خا�س تلك التي ينطق بها كبار جنوم الفيلم اأو جنماته ، ومنهم: عادل 

اأدهم ، نادية اجلندي ، زكي ر�صتم ، فريد �صوقي ، حممود املليجي ، �صناء جميل ، توفيق الدقن ، �صالح من�صور ... وغريهم. 

ويعتقد املوؤلف ، اأن الكاتب الكبري م�صطفي حمرم ، يعد من القالئل بني اأقرانه من كتاب احلوار ممن يتميز احلوار يف اأفالمهم 

بخ�صال جنملها فيما يلي:

“حمرم” حققها   ، �صعبة  معادلة   ... التعبري  وبالغة  الكلمة  • ب�صاطة 
للفيلم. الدرامي  البناء  يف  اليفيد  فيما  التزيد  • عدم 

اجلارحة. اأو  للحياء  اخلاد�صة  االألفاظ  عن  • البعد 
واملط. التطويل  وعدم  احلوار  • تكثيف 

االجتماعي. وم�صتواها   ، النف�صية  وحالتها  تتفق  بكلمات  ال�صخ�صيات  • ا�صتنطاق 
وامللل.  القتامة  لتجنب   ، بالدعابة  احلوار  • تغليف 

بهذه ال�صفات التي حر�س م�صطفي حمرم ، علي التحلي بها ، عند و�صعه �صواء يف االأفالم التي كتبها االأخرون اأو التي كتبها هو 

، كانت �صببا الي�صتهان به ، يف متيز اأفالمه ، وال اأدل علي ذلك من جماهرييتها ، و�صهرتها ، وبقاء تاأثريها يف نفو�س اجلماهري 

لفرتات طويله ، ورمبا اإيل االأبد.

 

م�سطفي حمرم كاتبا لل�سيناريو فقط

قام الكاتب الكبري م�صطفي حمرم بكتابة �صيناريوهات عدد من االأفالم ، التي كتب ق�ص�صها ، وحوارها اأ�صخا�س اأخرون ، علي 

اعتبار اأن “حمرم” معروف يف الو�صط ال�صينمائي باأنه عمدة كتابة ال�صيناريو يف م�صر ، ومن اأبرز االأ�صماء التي ارتبطت بكتابة 

ال�صيناريو ، خالل الفرتة الزمنية املا�صية ، واليزال مرتبعا علي عر�س هذا النوع من االإبداع ال�صينمائي ، والتليفزيوين.

وقد يرجع ذلك  يف ت�صورنا ، اإيل عدة اأ�صباب ، نذكر منها:

اأوال: يحفل تاريخ م�صطفي حمرم باإجناز اأفالم �صينمائية ، اأ�صحت من كال�صيكيات ال�صينما امل�صرية ، وعالماتها امل�صيئة.

ثانيا: حقق الكثري من االأفالم التي كتب �صيناريوهاتها ، الكثري من اجلوائز ، له ول�صناعها ، ولنجومها وجنماتها.

ثالثا: يتميز عن�صري: ال�صيناريو واحلوار يف اأفالم م�صطفي حمرم ، بتوفر عواامل اجلذب اجلماهريي ، حيث ي�صع يف االعتبار 

، اأن ال�صينما ت�صنع للجماهري بالدرجة االأويل ، الت�صنع من اأجل التقعر والفزلكة اأو من اأجل املهرجانات.

رابعا: قلما جند للكاتب م�صطفي حمرم ماقد ي�صوب ال�صيناريوهات من ترهل اأو تفكك اأو ت�صتت ، فهو احلري�س دائما علي 

متا�صك مايكتبه ، والتالحم والتنا�صق بني امل�صاهد واللقطات ، اإيل جانب احل�س العايل بالبناء الدرامي ومقوماته.

خام�صا: ميلك “حمرم” من احل�س ال�صينمائي ، وفهم العنا�صر ال�صينمائية االأخري )الت�صوير ، االإخراج ، املونتاج ، وغريها( 

ماميكنه من حتقيق املعادل ال�صينمائي ، ملا يكتب ، وملا ال ، وهو اخلبري الدار�س املتمكن من نا�صية ال�صنعة.

�صاد�صا: يح�صن م�صطفي حمرم اختيار فريق العمل يف الفيلم ال�صينمائي ، لذا ي�صل ومن معه الأعلي درجات التفاهم ، الذي 

يف�صي يف النهاية خللق مايعتقد اأنه االأف�صل ، دون جماملة اأو اإطراء اأو نفاق ، لهذا اأو لهذه.

وقد يت�صح ذلك من اأفالمه التالية ، التي كتب لها ال�صيناريو فقط

ق�صةعام االإنتاجاأ�صم املخرجاأ�صم الفيلمم

جنيب حمفوظ1985ح�صام الدين م�صطفي�صهد امللكة1

بهجت قمر1985اأحمد يحياملوظفون يف االأر�س2

اأحمد فريد حممود1984ح�صام الدين م�صطفيعندما يبكي الرجال3

اإح�صان عبد القدو�س1984اأ�صرف فهميالراق�صة والطبال4

اإ�صماعيل ويل الدين1983ح�صام الدين م�صطفيدرب الهوي5
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ح�صني عمارة1983ح�صني عمارةياما اأنت كرمي يارب6

جنيب حمفوظ1982ح�صام الدين م�صطفيوكالة البلح7

علي �صامل1979ح�صن ال�صيفينوع من الن�صاء8

ب�صري الديك1979اأحمد يا�صنيومت�صي االأحزان9

حالت خا�سة

مالحظاتعام االإنتاجاأ�صم املخرجاأ�صم الفيلمم

تاأليف بامل�صاركة2001اأحمد يحيرحلة م�صبوهة1

ق�صة تول�صتوي1982اأحمد يا�صنياأ�صياء �صد القانون2

مت�صري لفيلم فرن�صي 1978هرني بركاتاملراأة هي املراأة3

فيلم فيدرا1974اأ�صرف فهمياإمراأة عا�صقة4

معاجلة �صينمائية1972�صفيق �صاميةحادثة �صرف5

واحلقيقة اأن الكاتب الكبري م�صطفي حمرم ، كان �صادقا واأمينا يف ذكر م�صدر اأفالمه التي ، قد يقتب�صها اأو مي�صرها اأو ي�صتوحي 

الفكرة منها ، علي عك�س عدد ال باأ�س به من �صناع ال�صينما يف م�صر ، ممن ي�صتبيحون ماميكن ت�صميته بال�صرقة العلنية ، وقد 

ت�صل درجة التبجح ، لعدم ذكر امل�صدر ، بل يف اأحايني كثرية ، يتم نقل الفيلم االأجنبي نقال كربونيا ، بكل تفا�صيل امل�صاهد 

واللقطات ، ب�صكل مف�صوح ، وال حرقيب وال ح�صيب ... غ�س و�صرقة وبجاحة ، ويظنون اأننا غافلون عما يرتكبون ، من جرائم 

، من غري الناطقني بلغة  ، ب�صبب التعدي وال�صطو علي حقوق الغري ، خا�صة عندما يكون هذا الغري  يحا�صب عليها القانون 

ال�صاد ، من �صناع ال�صينما واالأدب يف العامل.

ويف هذا ال�صدد يذكر »حمرم« واقعة فيلم :املراأة هي املراأة« اإخراج هرني بركات عام 1978 ، وهو اقتبا�س للفيلم الفرن�صي 

»املراأة ذات الوجهني« بطولة: »جريتا جاربو« و »ملفني دوجال�س« ، فقد طلب »حمرم« من »بركات« ذكر امل�صدر يف عناوين 

الفيلم ، يقول »حمرم«: » عندما �صاهدت الفيلم بعد اأن خرج للنور مل اأجده عمال ي�صتحق مثل ا؟الأفالم التي كتبتها قبله ... 

فهو جمرد فيلم كوميدي عادي ، ولالأ�صف ال�صديد مل يذكر بركات يف عناوين الفيلم باأنه ماأخوذ عن فيلم »ذات الوجهني« ، بل 

ن�صب الق�صة يل وله« )1(. 

واحلقيقة فاإن الكاتب الكبري م�صطفي حمرم ، يعد من كتاب ال�صينما الوحيدين يف م�صر والعامل العربي ، ممن حر�صوا علي 

 ، اأفالمه  من  العظمي  الغالبية  �صناعة  كوالي�س  و�صرد   ، والبحث  بالكتابة   ، ال�صينما  عامل  يف  االإبداعية  جتربتهم  ت�صجيل 

اأقرانه يف الو�صط  اأزعج الكثريين من  اأو النفاق ... االأمر الذي رمبا  اأ�صلوب يتميز باجلراأة وال�صراحة ، وعدم املجاملة  يف 

ال�صينمائي ، اإال اأنه كان ي�صعي من وراء ذلك اأن يبني الطريق بكل ماقد يعرت�صه من �صعاب اأو اأ�صواك اأو مطبات ، تكون مبثابة 

در�س يتعلم منه االأخرون. 

ويف هذا ال�صدد ، قدم م�صطفي حمرم للمكتبة العربية ال�صينمائية جتربة حياته ، التي الزالت م�صتمرة بالعطاء ، يف كتابني 

، وللمهتمني بال�صينما ب�صكل عام. وحول  اأن اأحدا مل ي�صبقه يف مثل هذه الكتابات املهمة لل�صينمائيني ب�صكل خا�س  ، ظني 

التليفزيونية قدم كتاب »حياتي يف  الدراما  ، ويف جمال  اأجزاء  ال�صينما« يف عدة  بال�صينما قدم كتاب »حياتي يف  عالقته 

التليفزيون« يف اأجزاء اأي�صا ... كتب الغني عنها الأي مهتم اأو باحث اأو هاو لل�صينما.  

54 – �س   2012 – – القاهرة  للكتاب  العامة  – الهيئة  )ج3(  ال�صينما  يف  – حياتي  حمرم  • م�صطفي 
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الف�صل الثالث

جاذبية الدراما التليفزيونية

متهيد

البدايات وامل�صوار

امل�صل�صالت والكتابة للتليفزيون
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متهيد

املخرج  روح  »اإيل  بقوله:  ال�صحن  اإيراهيم  الراحل  الكبري  للمخرج  التليفزيون«   يف  »حياتي  كتابه  حمرم  م�صطفي  يهدي 

اإبراهيم ال�صحن ... اأول من اأخرج يل عمال تلييفزيونيا« )1( ، وهذا يعك�س مدي الوفاء عند »حمرم« جتاه من قدم له عونا 

التي  التليفزيونية«  »الدراما  مايطلق عليه  اأو   ، للتليفزيون  الكتابة  بداياته يف جمال  مع  ، وحتديدا  م�صوار حياته  ، يف  ما 

ت�صمل: التمثيلية الق�صرية ، متثيلية ال�صهرة ، وامل�صل�صل الطويل الذي يبث يف حلقات ت�صل اإيل الثالثني حلقة ، يف معظم 

م�صل�صالتنا امل�صرية.

يذكر م�صطفي حمرم اأن عالقته بالتليفزيون ، رمبا تعود اإيل عام 1962 ، اأي بعيد دخول م�صر ع�صر التليفزيون ، عندما 

توطدت عالقته وزمالئه: راأفت امليهي ، وها�صم النحا�س باملخرجني الكبريين: نور الدمردا�س ، واإبراهيم ال�صحن ، حيث مكناه 

من التعرف علي ماهية الدراما التليفزيونية واأ�صرار الكتابه لها ، والوقوف علي كوالي�س ت�صويرها داخل اال�صتوديوهات.

بداأ م�صطفي حمرم الكتابة للتليفزيون ، علي �صكل متثيليات �صغرية ، وكانت اأول متثيلية بعنوان »قلب اإمراأة« للمخرج حممد 

فا�صل ، عن رواية حممود تيمور »قلب غانية« ... وا�صتمر »حمرم« يف هذا النوع من  الكتابة ، وكون ثنائي ناجح مع املخرج 

فخر الدين �صالح ، وقدما معا جمموعة من ال�صهرات والتمثيليات ، منها: العري�س املنتظر ، ال�صتار املمزق ، احلب يف ال�صجن 

، واإمراأة يف الظل ، التي حولها اإيل فيلم فيما بعد بعنوان »اإنحراف« عن م�صرحية »عربة اأ�صمها الرغبة« لتني�صي وليامز.

بداأ م�صطفي حمرم ، بعد فرتة انقطاع عن التلبفزيون ، العودة للكتابة له ، لكن هذه املرة من خالل اأول م�صل�صل له ، وكان 

45 دقيقة. وقد اقتب�صه »حمرم«  اإخراج ح�صني عمارة ، من ثالثة ع�صر حلقة مدة كل منها  بعنوان »القناع الزائف« ، من 

من رواية اأمريكية بعنوان »نافذة علي امليدان« ، و�صاركه يف الكتابة املخرج ح�صني عمارة نف�صه. بعد هذا امل�صل�س بداأ م�صوار 

م�صطفي حمرم احلقيقي يف جمال الدراما التليفزيونية.

 البدايات وامل�سوار

فاأقبل   ، م�صجعا  االأمر  بات   ، عمارة(  ح�صني  املخرج  الكتابة  يف  )و�صريكه  حمرم  م�صطفي  مل�صل�صل  الناجحة  التجربة  بعد 

اإبراهيم الورداين.  ، وكان بعنوان »بردي�س« وهو يف ا؟الأ�صل رواية من جزاأين لالأديب  »حمرم« علي كتابة م�صل�صله الثاين 

وكان عدد حلقات �صبعة ع�صر حلقة ، من اإخراج فايز حجاب ، وبطولة: نيللي ، ح�صن يو�صف ، اأحمد مظهر ... واأخرين. وقد 

حقق هذا امل�صل�صل جناحا كبريا ، ونال ا�صتح�صان النقاد ، واعتربه البع�س م�صل�صل منوذجيا ، با�صتثناء بع�س هنات االإخراج.

بعد النجاح الكبري مل�صل�صل »بردي�س« ، بداأ م�صطفي حمرم كتابة م�صل�صله الثالث ، وجاء بعنوان »اإبن �صينا« ، حيث عر�صه عليه 

املخرج الكبري �صعيد مرزوق الذي قام باإخراجه بعد معاناة وتاأخري ، اإال اأن امل�صل�صل ظهر للنور ، وتعليقا عليه ، بعد عر�صه 

ب�صنوات من عر�صه بالكويت ، يقول »حمرم« : »اأما ما قراأته عن امل�صل�صل يف ال�صحف العربية ويف م�صر يوؤكد يل اأنه حتفة 

ثمينة عن حياة ال�صيخ الرئي�س اإبن �صينا واأعماله اخلالدة« )1(.

وال�صك يف اأن البدايات االأويل للكاتب م�صطفي حمرم يف جمال الدراما التليفزيونية ، وماجاءت به من نتائج اإيجابية ، �صكلت 

دافعا قويا علي اال�صتمرار يف تقدمي املزيد من من امل�صل�صالت ـ وب�صكل خا�س بعد اأن توافر للكاتب م�صطفي حمرم كل مقومات 

الكتابة الر�صينة ، وبعد ك�صب خربات التعامل مع التليفزيون كاآلة ، وكفن ، رغم اأنه قد يختلف يف مكوناته وعنا�صره ، عن 

املكونات اخلا�صة ب�صناعة االأفالم ال�صينمائية ، واإن كان الهدف واحدا ، واملتمثل يف تو�صيل العمل الدرامي جلمهور امل�صاهدين 

، بال�صكل الذي ي�صمن جناحه ويحقق جماهرييته.

امل�سل�سالت والكتابة للتليفزيون

األ�صنة  علي  مقت�صدة  مكثفة  حوارات  ي�صع  الذي  هو  ال�صيناريو  “كاتب  اأن  اإيل  له  كتاب  اأحدث  يف  العرت  علي  الفنان  ي�صري 

�صخ�صيات حمددة بدورها بدقة علي عدة م�صتويات �صيكولوجيا واأخالقينا و�صلوكيا ، عن طريق تقطيع الق�صة اإيل مقاطع 

ولقطات حركية ، مع اإبراز اأمكنة االأحداث واأزمنتها ، وتبيان مناظرها ، ومنظور الكامريا والديكور واالإك�ص�صوارات واالإ�صاءة 

واملوؤثرات ال�صوتية واملو�صيقية ، وتاأخذ اللقطات وامل�صاهد واملقاطع طابعا تعاقبيا يف ال�صيناريو” )1(. وهذا يو�صح مدي 

واحلوار  ال�صيناريو  كاتبة   مهنة  يحرتف  من  اأي  لدي   ، املطلوبة  املو�صوعية  الفنية  والثقافة  والدقيقة   العلمية  املعرفة 

للعمل الفني )فيلم �صينمائي اأو دراما تليفزيونية(. ومما ال�صك فيه اأن الكاتب الكبري م�صطفي حمرم ، يتمتع بكل مقومات 

ال�صيناري�صت املحرتف ، ذو احل�س الفني العايل ، علي امل�صتويني: العلمي والعملي ، قيا�صا اإيل خربات �صنني طويلة ، وح�صات 

جتارب كثرية ، لذا فاإن تواجده علي �صاحة كتاب الدراما التليفزيونية ، مل يجيء من فراغ ، اأو يخلق من عدم ، وت�صهد اأعماله 

علي �صدق مانقول ، وتربهن علي اأننا مل يجانبنا ال�صواب.

ويعترب الكاتب الكبري م�صطفي حمرم اأحد اأبرز كتاب الدراما ، لي�س يف م�صر وحدها ، بل علي م�صتوي الوطن العربي ، بل هو 

االأبرز ، لي�س بكم اأعماله ، بقدر ما هو بكيفها ، فقد متيزت م�صل�صالته باال�صتحواذ علي اأكرب ن�صب امل�صاهدة ، عند عر�صها ، 

اأو عند اإعادة وتكرار عر�صها ، مما يذكرنا بالزمن املا�صي اجلميل ، عندما كنا ننتظر م�صل�صالت االإذاعة ، بفارغ ال�صرب ، عند 

ال�صابعة من كل يوم ... وهاهو “حمرم” الذي جتعلنا م�صل�صالته ، يف موقف م�صابه ، لكن هذه املرة ، مع دراما تليفزيونية ، 

حتي بال�صوت وال�صورة ، مو�صوعات من الواقع املعا�س ، يف �صكل جمايل متكامل االأبعاد.  

وعلي العموم ، كما هو احلال يف اأفالم م�صطفي حمرم ، من حيث تق�صيمها اإيل اأعمال جاءت من تاأليفه ، تاأليفا كامال )ي�صمل: 

الق�صة وال�صيناريو واحلوار( ، اأو كاتبا لل�صيناريو واحلوار ، اأو كاتبا لل�صيناريو فقك ... جتيء م�صل�صالته )28 م�صل�صل حتي 

5 – �س   2010 – – القاهرة  للكتاب  العامة  الهيئة   - التليفزيون  يف  – حياتي  حمرم  46• م�صطفي  �س   ، �صابق  مرجع   ، التليفزيون  يف  حياتي   ، حمرم  • م�صطفي 
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تاريخه( علي نف�س املنوال ، فمنها ماقام “حمرم” بتاأليفها بالكامل ، ومنها ماكتب لها ال�صيناريو واحلوار. وفيما يلي ن�صتعر�س 

هذه وتلك ، ب�صيء من التف�صيل.

اأول: التايل امل�سل�سالت التليفزيونية التي قام م�سطفي حمرم بتاأليفها بالكامل:

مالحظات�صنة االإنتاجاأ�صم املخرجاأ�صم امل�صل�صلم

ق�صة و�صيناريو وحوار2015�صريين عادلمولد و�صاحبه غايب1

ق�صة و�صيناريو وحوار2015�صميح النقا�ساأوالد من�صور التهامي2

3
زهرة واأزواجها 

اخلم�صة
ق�صة و�صيناريو وحوار2010حممد النقلي

ق�صة و�صيناريو وحوار2009رباب ح�صنيقاتل بال اأجر4

ق�صة و�صيناريو وحوار2006حممد النجارعلي يا ويكا5

ق�صة و�صيناريو وحوار2004حممد النقليعي�س اأيامك6

ق�صة و�صيناريو وحوار2004اأحمد �صقرم�صوار اإمراأة7

ق�صة و�صيناريو وحوار2002حممد النقليالعطار وال�صبع بنات8

ق�صة و�صيناريو وحوار2001حممد النقليعائلة احلاج متويل9

ق�صة و�صيناريو وحوار1998ح�صام الدين م�صطفي�صقر قري�س10

ق�صة و�صيناريو وحوار1979اأحمد يحياإال دمعة احلزن11

ق�صة و�صيناريو وحوار1979�صعيد مرزوقاإبن �صينا12

وقفة �رسيعة اأمام هذه امل�سل�سالت: 

* كان للمخرج حممد النقلي القدح املعلي يف عدد امل�صل�صالت التي قدمها للكاتب الكبري م�صطفي حمرم ، حيث و�صل عددها 

اإيل اأربع م�صل�صالت.

* مل يحظ باقي املخرجني �صوي بتقدمي م�صل�صل واحد لكل منهم ، وهم ثماين خمرجني.

* جميع االإثني ع�صر م�صل�صال ، قام م�صطفي حمرم بكتابتها كتابة كاملة )الق�صة وال�صيناريو واحلوار(.

* تنوعت مو�صوعات امل�صل�صالت بني: االجتماعي ، والكوميدي اخلفيف ، التاريخي ، وامللحمي.

ثانيا: م�سل�سالت م�سطفي حمرم كتب لها ال�سيناريو واحلوار:

مالحظات�صنة االإنتاجاأ�صم املخرجاأ�صم امل�صل�صلم

ق�صة حممود اإ�صماعيل2011حممد النقلي�صمارة1

2011حممد النقليالعلواية2
ق�صة اإ�صماعيل ويل 

الدين

2009حممد النقليالباطنية3
ق�صة اإ�صماعيل ويل 

الدين

ق�صة �صالح عي�صي2005جمال عبد احلميدريا و�صكينة4

ق�صة حممد جالل2004حممد اأبو �صيفبنت اأفندينا5

ق�صة ثروت اأباظة2002خالد بهجت�صرية �صعيد الزواوي6

2000حممد النقليحديقة ال�صر7
ق�صة اإ�صماعيل ويل 

الدين

ق�صة حممود دهمو�س1999حممد النقليخلف االأبواب املغلقة8

ق�صة يو�صف ال�صباعي1998اأحمد توفيقرد قلبي9

11 – �س   2015 – – القاهرة  الثقايف  لالإنتاج  احلوار  – دار  ال�صيناريو  كتابة  – اأ�صا�صيات  العرت  • علي 
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10
لن اأعي�س يف جلباب 

اأبي
1995اأحمد توفيق

ق�صة اإح�صان عبد 

القدو�س

ق�صة ثروت اأباظة1996علية ي�سبريق ال�صحاب11

اإبراهيم الورداين1985فايز حجاببردي�س12

اإح�صان عبد القدو�س1985با�صم حمفوظملن اأترك كل هذا13

ماجدة ح�صني1980اإبراهيم ال�صحنهذا الرجل14

وقفة �رسيعة اأمام هذه امل�سل�سالت:

* جاء العدد االأكرب للم�صل�صالت التي كتب لها م�صطفي حمرم ال�صيناريو واحلوار ، ومن تاأليف نخبة متميزة من كتاب م�صر 

واأدبائها )14 م�صل�صل(.

* م�صل�صل »بردي�س« هو ثاين م�صل�صل تليفزيوين للكاتب م�صطفي حمرم.

* قدم الكاتب اإ�صماعيل ويل الدين اأكرب عدد من امل�ص�صالت )3 م�صل�صالت( من اإجمايل ماكتب له »حمرم« ال�صيناريو 

واحلوار.

* قدم االأديب ثروت اأباظة م�صل�صلني ، ويلي بذلك اإ�صماعيل ويل الدين من حيث العدد.

م�صل�صالت كتبها م�صطفي حمرم بامل�صاركة مع اأخرين:

مالحظات�صنة االإنتاجاأ�صم املخرجاأ�صم امل�صل�صلم

بامل�صاركة2013يو�صف �صرف الدينمرياث الريح1

بامل�صاركة1980ح�صني عمارةالقناع الزائف2

وقفة �رسيعة اأمام هذه امل�سل�سالت: 

* م�صل�صل »مرياث الريح« كتبه م�صطفي حمرم بامل�صاركة مع الفنان حممود حميدة

* م�صل�صل »القناع الزائف« ، اأول م�صل�صل للكاتب م�صطفي حمرم ، وكتبه بامل�صاركة مع خمرجه ح�صني عمارة.

الف�صل الرابع

الجانب اآلخر ...

األديب والمترجـم
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متهيد

ا�صتعر�صنا فيما �صبق من ف�صول ، جانبا من ال�صرية الفنية ، للكاتب الكبري م�صطفي حمرم ، وو�صلنا ، بالدليل القاطع ، اإيل 

قناعة تامة باأن هذا املبدع ، مل يقف عطائه عند حد ، جمال الكتابة لل�صينما )الروائية الطويلة والق�صرية( ، والدراما 

التليفزيونية )التمثيلية الق�صرية ، متثيليات ال�صهرة ، امل�صل�صل الطويل( ، بل تخطي هذا العطاء لي�صمل جماال ، مل ي�صبقه 

اإليه اأحدا من اأقرانه )كتاب ال�صيناريو يف م�صر والعامل العربي( ، اأال وهو جمال تاأليف الكتب ، التي تعني بفنون: ال�صينما ، 

والتليفزيون ، اإيل جانب قيامة مبهمة عظيمة الفائدة ، والتي تتمثل يف ترجمة اأمهات املراجع العاملية ، من لغاتها االأجنبية 

)االإجنليزية حتديدا( اإيل لغة ال�صاد ، والتي مت اختيارها بعني اخلبري ، الذي �صبقه ح�صه الفني العايل حلاجة مكتبتنا 

العربية ملثل هذه الكتب واملراجع ، التي الغني عنها ، لتنمية ثقافتنا ال�صينمائية ، علي وجه اخل�صو�س ، اإيل جانب ماقدمه 

اأن م�صطفي حمرم تفوق عددا علي كل  اإال   ، ـ وغريه نفر قليل  ـ اأطال اهلل عمره  اأ�صتاذنا املوؤرخ ال�صينمائي اأحمد احل�صري 

هوؤالء  ، وكيفا ، فيما كان يختاره من موؤلفات اأجنبية.

وفيما يلي ن�صتعر�س الكتب التي األفها م�صطفي حمرم ، ثم الكتب التي ترجمها ...

اأول: موؤلفات م�سطفي حمرم

قدم الكاتب الكبري م�صطفي حمرم عددا من الكتب املتخ�ص�صة ، يف جمايل: ال�صينما ، والدراما التليفزيونية ، نذكر منها:

حياتي يف التليفزيون )2010(

ترجع اأهمية هذا الكتاب لكونه االأول يف املكتبة العربية ، علي االإطالق ، الذي يتناوله كاتبا للدراما التليفزيونية ، من داخل 

، وباملخرجني وامل�صورين وفناين املونتاج  اأمثاله من الكتاب  ، الذي يحفل بالع�صرات من  ، متاأمال عاملها الرحب  مكان �صنعها 

والديكور وامليك�صاج ، ويكتب عن و�صط الفنانني والفنانات ، عن قرب ، دومنا اإدعاء ، وبعيدا عن النفاق واملجاملة. 

، بعيدا عن  ، ويق�س روايات مل نكن لنعرفها  ، قام بكتابته  “حمرم” كوالي�س كل عمل تليفزيوين  ، يروي  واإيل جانب هذا 

هذا الكتاب ، هي يف النهاية تاأمالت فنان ، له مقايي�صه اخلا�صة ومعايره ، التي يحكم بها علي االأ�صياء ، �صواء اإتفقنا معه اأو 

اختلفنا ، اإال اأنها تبقي يف النهاية جتارب ميكن اال�صتفادة بها ، وا�صتخال�س العرب والدرو�س منها.   

 الدراما والتليفزيون )2010(

�صدر هذا الكتاب �صمن �صل�صلة كتب الفنون ، ويعد من اأهم الكتب التي الغني عنها الأي هاو اأو دار�س للدراما ، ب�صكل عام ، 

حيث يعر�س اأ�صا�صيات فن الدراما ، بداية من التعريف العلمي ال�صحيح ، ومرورا بنظرية املحاكاة ، وقواعد البناء الدرامي 

، ونظرية التطهري ، ثم ي�صل اإيل تناول مو�صوع الدراما والتليفزيون ، اأو الدراما التليفزيونية ، ويف عجالة �صريعة يتناول 

جتربته فيها ، ويختتم كتابه باحليث عن دراما رم�صان لعام 2010 )عام ظهور الكتاب(.

حتي النف�س الأخري )�سيني رواية( عام 2011

هذا الكتاب لعله ميثل الكتاب االأوحد الذي يطرق مثل هذا املو�صوع ، علي غرار ماقدمه االأديب الكبري توفيق احلكيم ، يف 

كتابه “م�صرواية” مبعني “امل�صرحية املقروءة” ، حول هذه التجربة الفريدة ، يقول “حمرم”: “كما فعل توفيق احلكيم 

�صكل  عن  القلق”  “بنك  امل�صمي  عمله  يف  “م�صرواية”  عليه  اأطلق  املقروءة  للم�صرحية  جديدا  �صكال  احلكيم  قدم   ، اأفعل 

ت�صتحق  جتربة  حقا  اإنها   ... ال�صينمائية”  الرواية  للقاريء  فاأقدم  اأنا  اأما  امل�صرحية.  الرواية  اأو  الروائية  امل�صرحية 

التاأمل والدرا�صة.

)رواية( عنوان  …بال 
)رواية( اأمراءة  … مذكرات 

)رواية( وال�صبق  احلب   .…
)رواية( �صيطان  ن�صف   ..…

حياتي يف ال�سينما )ج3 عام 2012(

“حياتي يف التليفزيون” جاءت االأجزاء الثالثة من هذا  قدم م�صطفي حمرم قبل هذا اجلزء جزئني ، وعلي غرار كتابه 

التي  االأ�صرار  من  الكثري  وق�س   ، منها  كل  اإنتاج  وكوالي�س   ، ال�صينمائية  اأفالمه  كتابة  مراحل  علي  ال�صوء  لتلقي   ، الكتاب 

الفريدة من نوعها  الو�صط ي يف م�صرال�صينمائفي جتربة هي  الفنيني والفنانني يف  اليعرفها �صوي من عا�صوا عن قرب من 

ال�صينمائي والناقد  ، با�صتثناء كتاب املخرج  اأحد  اإليها  ، مل ي�صبقه  لكاتب �صينمائي يف م�صر ... جتربة جريئة و�صجاعة 

الكبري ها�صم النحا�س يف كتابه “يوميات فيلم” حول كوالي�س تنفيذ فيلم “القاهرة 30” للمخرج الكبري �صالح اأبو �صيف ، 

الذي اقت�صر فيه علي معاي�صة جتربة “اأبو �صيف” اأثناء تنفيذ الفيلم امل�صار اإليه ... لكن �صتان بني ماكتبه: م�صطفي حمرم 

، وما كتبه ها�صم النحا�س ، ونرتك للقاريء احلكم علي التجربتني.

ثانيا: مرتجمات م�سطفي حمرم

قام الكاتب الكبري م�صطفي حمرم برتجمة عددا من الكتب املتخ�ص�صة ، يف جمال فن ال�صينما حتديدا ، والتي اأح�صن اختيارها 

، باإح�صا�س املثقف ال�صينمائي ، احلري�س علي تقدمي ماميكن اإ�صافته للمكتبة الفيلمية من كتب ، قدمها كبار الباحثني املهتمني 

بال�صينما وفنونها يف العامل ، نذكر منها:

* مدخل اإيل النقد ال�صينمائي )2000( جمموعة مقاالت لنقاد ال�صينما العامليني 
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ترجع اأهمية هذا الكتاب  ، لكونه يعر�س جمموعة من املقاالت النقدية ، حول ال�صينما ، متثل منوذجا ملا يجب عليه النقد 

ال�صينمائي ، ويو�صح اأن عملية النقد التعني علي االإطالق ق�س حدوتة الفيلم ، وال الرتب�س مبا قد ي�صوبه من اأخطاء ، اأو 

يقع فيه من هنات ، اأو ت�صفية ح�صابات مع �صناعه ، اأو ابتزاز لنجم اأو جنمة اأو خمرج ، وال هو �صاحة خللق معارك ... عملية 

النقد ال�صينمائي اأكرب من كل هذه التفاهات ، فهي مبثابة احلكم العادل ، وا�صتخال�س القيم اجلمالية ، والك�صف عن املواهب 

بني �صناعه ، بعيدا عن املجاملة والنفاق ... كتاب مهم لعل القائمني علي حركة النقد ال�صينمائي يف م�صر ، يدركوا الدر�س ، 

ويعيدوا ح�صاباتهم يف فل�صفة النقد ور�صالته.

الأ�س�س العلمية لكتابة ال�سيناريو لل�سينما والتليفزيون )2003( تاأليف لوي�س هريمان

لل�صينما  “ال�صيناريو  جمال  يف  للكتابة  يت�صدي  من  لكل  عنها  الغني  التي  الكتب  اأهم  من  يعد  الكتاب  هذا  اأن  ت�صوري  يف 

والتليفزيون” ، حيث يتناول الكتاب كل مايلزم ، لكتابه ال�صيناريو علي اأ�ص�س علمية �صليمة ، وفق مفاهيم �صحيحة ، وقواعد 

را�صخة ، ر�صدها خبري بحجم “لوي�س هريمان” ، بدءا من تناوله “مفهوم ال�صيناريو” ، مرورا مبحتوي “امللخ�س ال�صينمائي” 

، احلبكة ، القيم الدرامية ، اأنواع االأفالم ، حتي ا�صتعرا�س العنا�صر الفيلمية املختلفة ، ويف النهاية يتناول عملية كتابة 

ال�صيناريو ذاتها ، يف جميع مراحلها.

ت�رسيح الفيلم )2015( تاأليف برنارد ف. ديك

يعد هذا الكتاب اأحدث ماقدم الكاتب الكبري م�صطفي حمرم من مرتجمات ، وترجع اأهميته ، علي وجه اخل�صو�س لكونه ، 

خمت�صا بالنقد ال�صينمائي ، ولي�س عملية �صناعة الفيلم ال�صينمائي ، ويف احلديث عن جوهر الكتاب يقول “حمرم”: “وعقب 

قراءة الكتاب ، اأدركت اأن موؤلفه قد كتبه من اأجل اأن يزيل الغ�صاوة عن اأذهان كثري ممن يقحمون اأنف�صهم يف جمال النقد 

ال�صينمائي ، دون اأن يحاولوا امتالك ولو اأداة واحدة من اأدواته ، بل اأن هذا الكتاب كتب اأي�صا ملن يدر�صون الفن ال�صينمائي 

ليعملوا يف حقله اأو الذين يعملون بالفعل ، فهو يفتح لهم اآفاقا جديدة يف االإبداع ال�صينمائي ويزيد من ثقافتهم ، هذا اإذا كانت 

لهم بالفعل ثقافة” )1(. و�صهادة “حمرم” وحدها تكفي لتقدميه. 

، لكل  اإ�صافات مهمة  اأنها متثل  ، وتراجم ، ال�صك يف  ، من موؤلفات  هذه بع�س من كل ماقدمه الكاتب الكبري م�صطفي حمرم 

�صناع ال�صينما وباحثيها وطالبها وهواتها ، لت�صيء لهم الطريق ، لفهم ال�صينما علي اأ�ص�س وقواعد واأ�صول ، و�صعها خرباء لهم 

جتاربهم املعتربة ، التي منها ن�صتزيد ثقافة وعلما ، ون�صتخل�س منها العرب والدرو�س ... فهل نقراأ؟

اأخر الكالم

بعد تناولنا لهذا اجلزء الي�صري ، من م�صوار الكاتب ال�صينمائي والتليفزيوين الكبري م�صطفي حمرم ، الذي 

وهب عن طيب خاطر عمره ، وكر�س بال ملل وقته ، وبذل ق�صاري جهده ، واأعطي بتوا�صع خال�صة جتاربه 

... حمرم ، الذي تفرد بني الع�صرات من كتاب ال�صيناريو يف م�صر والعامل العربي ، بتعدد مواهبه ، وتنوع 

“زرياب  عطاءه ، ووا�صع خربته ، و�صمول نظرته ، وجراأة راأيه ، و�صمول ثقافته ... اأال ي�صتحق اأن نعتربه 

عامل ال�صيناريو” ، اأال ي�صتحق اأن تكافئه الدولة مبا يجب اأن يكايفء ؟؟؟

12 – �س   2015 – – القاهرة  للرتجمة  القومي  – املركز  حمرم  م�صطفي  – ترجمة  الفيلم  – ت�صريح  ديك  ف.  • برنارد 
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اأول: الأعمال الفنية

• الأفالم ال�سينمائية  

وفق الرتتيب الزمني لعر�صها ، جاءت كما يلي:

الإ�صرار” �صبق  • “مع   

• اإخراج: اأ�صرف فهمي  

• ق�صة وحوار: ب�صري الديك )عن ق�صة “الزوج اخلالد” تاأليف دو�صتويف�صكي(  

• �صيناريو: م�صطفي حمرم ، وب�صري الديك )بامل�صاركة(  

• تاريخ العر�س: 1979    

• متثيل: مريفت اأمني ، حممود ي�س ، نور ال�صريف ... واأخرين  

• “وداعا اأيها الليل”   

• اإخراج: ح�صن ر�صا  

• ق�صة: فوؤاد جندي  

• �صيناريو: م�صطفي حمرم  

• حوار: م�صطفي حمرم ، وفوؤاد جندي )بامل�صاركة(  

• تاريخ العر�س: 1966  

• متثيل: �صكري �صرحان ، ناهد �صريف ... واأخرين  

• مالحظة: اأول فيلم يكتب له م�صطفي حمرم ال�صيناريو منفردا  

املليون” يف  • “واحد   

• اإخراج: اأ�صرف فهمي  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1971  

• متثيل: اأمني الهنيدي ، نبيلة عبيد ، يو�صف �صعبان ... واأخرين  

• “حادثة �صرف”  

• اإخراج: �صفيق �صامية  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: يو�صف اإدري�س  

• معاجلة �صينمائية: �صفيق �صامية ، م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1971  

• متثيل: �صكري �صرحان ، زبيدة ثروت ، يو�صف �صعبان  

• “اأغنية علي املمر”  

• اإخراج: علي عبد اخلالق  

• م�صرحية: علي �صامل  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1973  

• متثيل: حممود مر�صي ، �صالح قابيل ، حممود ي�س ... واأخرين  

• “ليل وق�صبان”  

• اإخراج: اأ�صرف فهمي  

• ق�صة: جنيب الكيالين  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1973  

• متثيل: حممود مر�صي ، حممود ي�س ، �صمرية اأحمد ... واأخرين  

• “اإمراأة عا�صقة”  

• اإخراج: اأ�صرف فهمي  

•  �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• ق�صة: عن االأ�صطورة االأغريقية “فيدرا”  

• تاريخ العر�س: 1974  

• متثيل: ح�صني فهمي ، �صادية ، حممود مر�صي  
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اخلم�صة” • “الن�صابني   

• اإخراج: جندي حافظ  

• ق�صة: طه حوا�س  

• �صيناريو: عالء الدين كوك�س  

• حوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1974  

• متثيل: نور ال�صريف ، ناهد �صريف ، بو�صي ... واأخرين  

• “ليلة وذكريات”  

• اإخراج: اأحمد يحي  

• ق�صة: اأبو ال�صعود االإبياري  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1975  

• متثيل: جمدي وهبه ، توفيق الدقن ، مديحة ي�صري ... واأخرين    

10-” بيت بال حنان”  

• اإخراج: علي عبد اخلالق  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 1976  

• متثيل: نادية لطفي ، �صمري �صربي ، هدي �صلطان ... واأخرين  

11-”الع�ش الهاديء”  

�صامل عاطف  • اإخراج:   

• ق�صة: توفيق احلكيم  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1976  

• متثيل: حممود ي�س ، برلنتي عبد احلميد ، �صمري غامن .... واأخرين  

12- “اأين املفر”  

• اإخراج: ح�صني عمارة  

• ق�صة: ح�صني عمارة  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1977  

• متثيل: حممود ي�س ، �صهري رمزي ، �صعيد عبد الغني ... واأخرين  

13- “اأغنية احلياة واملوت”

• اإخراج: ح�صن حافظ  

• ق�صة: جنيب الكيالين  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1978  

• متثيل: عزت العاليلي ، ماجدة حمادة ، �صمري �صربي ... واأخرين  

14- “املراأة هي املراأة”  

• اإخراج: هرني بركات  

• ق�صة و�صيناريو: بركات وم�صطفي حمرم  

• حوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1978  

• متثيل: ح�صني فهمي ، �صهري رمزي ، حممد عو�س ... واأخرين  
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15- “الأيدي القذرة”  

• اإخراج: اأحمد يحي  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 1979  

• متثيل: حممود ي�س ، ناهد �صريف ، عادل اأدهم ... واأخرين  

16- “ول يزال التحقيق م�صتمرا”  

• اإخراج: اأ�صرف فهمي  

• ق�صة: اإح�صان عبد القدو�س  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم ، ب�صري الديك )بامل�صاركة(  

• تاريخ العر�س: 1979  

• متثيل: حممود ي�س ، نبيلة عبيد ، حممود عبد العزيز ... واأخرين  

17- “ومت�صي الأحزان”  

• اإخراج: اأحمد يا�صني  

• ق�صة: ب�صري الديك  

• �صيناريو وحوار: ب�صري الديك ، وم�صطفي حمرم )بامل�صاركة(  

• تاريخ العر�س: 1979  

• متثيل: حممود ي�س ، جنالء فتحي ... واأخرين  

18- “نوع من الن�صاء”  

• اإخراج: ح�صن ال�صيفي  

• ق�صة: م�صطفي حمرم  

• �صيناريو وحوار: علي �صامل  

• تاريخ العر�س: 1979  

• متثيل: ناهد �صريف ، �صمري غامن ، �صفية العمري ... واأخرين  

19- “�صنوات النتقام”  

• اإخراج: اأحمد يحي  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 1980  

• متثيل: فريد �صوقي ، نور ال�صريف ، نادية لطفي ... واأخرين  

20- “الأ�صجار متوت واقفة”  

• اإخراج: اأحمد يحي  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 1980  

• متثيل: جمدي وهبة ، �صعيد �صالح ، مديحة كامل ... واأخرين  

21- “الباطنية”  

• اإخراج: ح�صام الدين م�صطفي  

• ق�صة: اإ�صماعيل ويل الدين  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1980  

• متثيل: حممود ي�س ، نادية اجلندي ، فريد �صوقي ... واأخرين  

22- “عذاب احلب”  

• اإخراج: علي عبد اخلالق  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 1980  

• متثيل: عماد عبد احلليم ، مديحة كامل ، فاروق الفي�صاوي ... واأخرين  
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23- “غدا �صاأنتقم”  

• اإخراج: اأحمد يحي  

• فكرة: جنالء فتحي  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1983  

• متثيل: فاروق الفي�صاوي ، جنالء فتحي ، ماجدة اخلطيب  

24- “احلب وحده ليكفي”  

• اإخراج: علي عبد اخلالق  

• ق�صة: اأحمد فريد حممود  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1981  

• متثيل: مريفت اأمني ، نور ال�صريف ، عادل اأدهم ... واأخرين  

25- “اأهل القمة”  

• اإخراج: علي بدرخان  

• ق�صة: جنيب حمفوظ  

• �صيناريو وحوار: علي بدرخان ، م�صطفي حمرم )بامل�صاركة(  

• تاريخ العر�س: 1981  

• متثيل: عزت العاليلي ، �صعاد ح�صني ، نور ال�صريف ... واأخرين  

26- “عالقة خطرة”   

• اإخراج: تي�صري عبود  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 1981  

• متثيل: حممود ي�س ، اآثار احلكيم ، هدي �صلطان ... واأخرين   

27- “اأ�صياء �صد القانون”  

• اإخراج: اأحمد يا�صني  

• ق�صة: عن ق�صة “البعث” تاأليف “ليو تول�صتوي”  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1982  

• متثيل: حممود ي�س ، مديحة كامل ، �صعيد �صالح ... واأخرين  

28- “وكالة البلح”  

• اإخراج: ح�صام الدين م�صطفي  

• ق�صة: جنيب حمفوظ  

• �صيناريو: م�صطفي حمرم  

• حوار: �صريف املنباوي  

• تاريخ العر�س: 1982  

• متثيل: حممود ي�س ، نادية اجلندي ، حممود عبد العزيز ... واأخرين  

29- “ال�صادة املرت�صون”  

• اإخراج: علي عبد اخلالق  

• ق�صة: علي عبد اخلالق  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1983  

• متثيل: حممود ي�س ، جنوي اإبراهيم ، حممود عبد العزيز ... واأخرين  

 

30- “ياما اأنت كرمي يارب”  

• اإخراج: ح�صني عمارة  

• ق�صة: ح�صني عمارة  
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• �صيناريو: م�صطفي حمرم  

• حوار: بهجت قمر  

• تاريخ العر�س: 1983  

• متثيل: نور ال�صريف ، بو�صي ، فريد �صوقي ... واأخرين  

31- “درب الهوي”  

• اإخراج: ح�صام الدين م�صطفي  

• ق�صة: اإ�صاعيل ويل الدين  

• �صيناريو: م�صطفي حمرم  

• حوار: �صريف املنباوي  

• تاريخ العر�س: 1983  

• متثيل: حممود عبد العزيز ، مديحة كامل ، ي�صرا ... واأخري  

32- “وداد الغازية”  

• اإخراج: اأحمد يحي  

• ق�صة: جليل البنداري  

• �صيناريو: م�صطفي حمرم  

• حوار: بهجت قمر  

• تاريخ العر�س: 1983  

• متثيل: حممود ي�س ، نادية اجلندي ، عادل اأدهم ... واأخرين  

33- “اخلادمة”  

• اإخراج: اأ�صرف فهمي  

• ق�صة: جنيب حمفوظ  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1984  

• متثيل: نادية اجلندي ، ممدوح عبد العليم ، م�صطفي فهمي ... واأخرين  

34- “الراق�صة والطبال”  

• اإخراج: اأ�صرف فهمي  

• ق�صة: اإح�صان عبد القدو�س  

• �صيناريو: م�صطفي حمرم  

• حوار: بهجت قمر  

• تاريخ العر�س: 1984  

• متثيل: نبيلة عبيد ، اأحمد ذكي ، عادل اأدهم ... واأخرين  

35- “ليلة القب�ش علي فاطمة”  

• اإخراج: هرني بركات  

• ق�صة: �صكينة فوؤاد  

• �صيناريووحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1984  

• متثيل: فاتن حمامة ، �صكري �صرحان ، �صالح قابيل ... واأخرين  

36- “املجهول”  

• اإخراج: اأ�صرف فهمي  

• م�صرحية: �صوء تفاهم تاأليف األبري كامي  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1984  

• متثيل: �صناء جميل ، عزت العاليلي ، جنالء فتحي ... واأخرين  

 

37- “اأرجوك اأعطني هذا الدواء”  

• اإخراج: ح�صني كمال  

• ق�صة: اإح�صان عبد القدو�س  
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• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1984  

• متثيل: نبيلة عبيد ، حممود عبد العزيز ، ماجدة اخلطيب ... واأخرين  

38- “حتي ليطري الدخان”  

• اإخراج: اأحمد يحي  

• ق�صة: اإح�صان عبد القدو�س  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1984  

• متثيل: عادل اإمام ، �صهري رمزي ، ثناء �صافع ... واأخرين  

39- “عندما يبكي الرجال”  

• اإخراج: ح�صام الدين م�صطفي  

• ق�صة: اأحمد فريد حممود  

• �صيناريو: م�صطفي حمرم  

• حوار: بهجت قمر  

• تاريخ العر�س: 1984  

• متثيل: نور ال�صريف ، مديجة كامل ، فريد �صوقي ... واأخرين   

40- “اآباء واأبناء”  

• اإخراج: اإبراهيم ال�صحن  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 1985  

• متثيل: يحي �صاهني ، كرمية خمتار ، نبيل احللفاوي ... واأخرين  

41- “املوظفون يف الأر�ش”  

• اإخراج: اأحمد يحي  

• �صيناريو: م�صطفي حمرم    

• ق�صة وحوار: بهجت قمر   

• تاريخ العر�س: 1985  

• متثيل:  فريد �صوقي، اآثار احلكيم ، �صويكار ... واأخرين  

42- “خيوط العنكبوت”  

• اإخراج: عبد اللطيف ذكي  

• ق�صة: نبيل راغب  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1985  

• متثيل: حممود ي�س ، نورا ، جمدي وهبه ... واأخرين   

43- “انحراف”  

• اإخراج: تي�صري عبود  

• م�صرحية: عربة اأ�صمها الرغبة )تين�صي وليامز(  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1985  

• متثيل: نور ال�صريف ، مديحة كامل ، �صالح ال�صعدين ... واأخرين  

44- “اأيام يف احلالل”  

• اإخراج: ح�صني كمال  

• ق�صة: اإح�صان عبد القدو�س  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1985  

• متثيل: نبيلة عبيد ، حممود ي�س ، م�صطفي فهمي   
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45- “�صهد امللكة”  

• اإخراج: ح�صام الدين م�صطفي  

• ق�صة: جنيب حمفوظ  

• �صيناريو: م�صطفي حمرم  

• حوار: بهجت قمر  

• تاريخ العر�س: 1985  

• متثيل: نادية اجلندي ، فريد �صوقي ، ح�صني فهمي ... واأخرين  

46- “دقة زار”  

• اإخراج: اأحمد يا�صني  

• ق�صة: حممد الفيل  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1986  

• متثيل: فريد �صوقي ، عزت العاليلي ، �صهري البابلي ... واأخرين  

47- “احلب فوق ه�صبة الهرم”  

• اإخراج: عاطف الطيب  

• ق�صة: جنيب حمفوظ  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1986  

• متثيل: اأحمد ذكي ، اآثار احلكيم ، اأحمد راتب ... واأخرين  

48- “ال�صكاكيني”  

• اإخراج: ح�صام الدين م�صطفي  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 1986  

• متثيل: نور ال�صريف ، معايل زايد ، فاروق الفي�صاوي ... واأخرين  

49- “اإمراأة مطلقة”  

• اإخراج: اأ�صرف فهمي   

• ق�صة: ح�صن �صاه  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1986  

• متثيل: �صمرية اأحمد ، حممود ي�س ، جنالء فتحي ... واأخرين  

50- “انتحار �صاحب ال�صقة”  

• اإخراج: اأحمد يحي  

• ق�صة: اإح�صان عبد القدو�س  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1986  

• متثيل: نبيلة عبيد ، كمال ال�صناوي ، حتية كاريوكا ... واأخرين  

51- “اجلوع”  

• اإخراج: علي بدرخان  

• ق�صة: جنيب حمفوظ  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم ، علي بدرخان )بامل�صاركة(   

• تاريخ العر�س: 1986  

• متثيل: �صعاد ح�صني ، حممود عبد العزيز ، عبد العزيز خميون ... واأخرين  

52- “و�صمة عار”  

• اإخراج: اأ�صرف فهمي  

• ق�صة: جنيب حمفوظ )الطريق(  
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• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1986  

• متثيل: نور ال�صريف ، ي�صرا ، يو�صف �صعبان ... واأخرين  

53- الوحل”  

• اإخراج: علي عبد اخلالق  

• ق�صة: فتحي اأبو الف�صل  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1987  

• متثيل: نبيلة عبيد ، نور ال�صريف ، كمال ال�صناوي ... واأخرين  

54- “اأبناء وقتلة”  

• اإخراج: عاطف الطيب  

• ق�صة: اإ�صماعيل ويل الدين  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1987  

• متثيل: نبيلة عبيد ، حممود عبد العزيز ، جمدي وهبه ... واأخرين  

55- “املراأة احلديدية”  

• اإخراج: عبد اللطيف ذكي  

• الفيلم الفرن�صي: العرو�س يف مالب�س احلداد )اإخراج فران�صوا تريفو(  

• مت�صري )ق�صة و�صيناريو وحوار(: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1987  

• متثيل: جنالء فتحي ، يو�صف �صعبان ، �صالح قابي ... واأخرين  

56- “لعدم كفاية الأدلة”  

• اإخراج: اأ�صرف فهمي  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )�صيناريو مبا�صر لل�صينما(  

• تاريخ العر�س: 1987  

• متثيل: جنالء فتحي ، �صالح ال�صعدين ، ي�صرا ... واأخرين  

57- “التحدي”  

• اإخراج: اإينا�س الدغيدي  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 1988  

• متثيل: نبيلة عبيد ، فريد �صوقي ، فاروق الفي�صاوي ... واأخرين  

58- “اغتيال مدر�صة”  

• اإخراج: اأ�صرف فهمي  

• ق�صة: اأ�صرف فهمي  

• تاريخ العر�س: 1988  

• متثيل: نبيلة عبيد ، �صابرين ، ه�صام �صليم ... واأخرين  

59- “حارة برجوان”  

• اإخراج: ح�صني كمال  

• ق�صة: اإ�صماعيل ويل الدين )فتاة برجوان(  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1989   

• متثيل: نبيلة عبيد ، يو�صف �صعبان ، حمدي غيث ... واأخرين  
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60- “ياعزيزي كلنا ل�صو�ش”  

• اإخراج: اأحمد يحي  

• ق�صة: اإح�صان عبد القدو�س • �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1989  

• متثيل: حممود عبد العزيز ، ليلي علوي ، �صالح قابيل ... واأخرين   

61- “عنرب املوت”  

• اإخراج: اأ�صرف فهمي  

• ق�صة: يو�صف اإدري�س  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1989  

• متثيل: نور ال�صريف ، يحي الفخراين ، عفاف �صعيب ... واأخرين  

62- “الوحو�ش ال�صغرية”  

• اإخراج: عبد الطيف ذكي  

• ق�صة: اإ�صماعيل ويل الدين  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1989  

• متثيل: �صهري رمزي ، فاروق الفي�صاوي ، م�صطفي متويل ... واأخرين  

63- “درب الرهبة”  

• اإخراج: علي عبد اخلالق  

• ق�صة اإ�صماعيل ويل الدين  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1990  

• متثيل: نبيلة عبيد ، �صالح ال�صعدين ، اأحمد بدير ... واأخرين  

64- “الهروب”  

• اإخراج: عاطف الطيب  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 1991  

• متثيل: اأحمد ذكي ، هالة �صدقي ، عبد العزيز خميون ... واأخرين  

65- “الفرقة 12”  

• اإخراج: عبد اللطيف ذكي  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 1991  

• متثيل: حممود حميدة ، فيفي عبده ، ح�صن ح�صني ... واأخرين  

66- “لولكي”  

• اإخراج: ح�صن ال�صيفي  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 1993  

• متثيل: معايل زايد ، علي حميده ، ه�صام عبد احلميد ... واأخرين  

67- “الغرقانة”  

• اإخراج: حممد خان  

• ق�صة: ح�صن �صاه )القربان(  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1993  

• متثيل: نبيلة عبيد ، اأحمد توفيق ، حممود حميدة ... واأخرين  
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68- “ليلة القتل”  

• اإخراج: اأ�صرف فهمي  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 1994  

• متثيل: فاروق الفي�صاوي ، فيفي عبده ، اإلهام �صاهني ... واأخرين  

69- “اإمراأة فوق القمة”  

• اإخراج: اأ�صرف فهمي  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 1997  

• متثيل: نادية اجلندي ، عزت اأبو عوف ، اأحمد بدير ... واأخرين  

70- “دانتيلال”  

• اإخراج: اإينا�س الدغيدي  

• ق�صة: هالة �صرحان  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم ، رفيق ال�صبان ، اإينا�س الدغيدي )م�صاركة(  

• تاريخ العر�س: 1998  

• متثيل: ي�صرا ، حممود حميدة ، اإلهام �صاهني ... واأخرين  

71- “ح�صن وعزيزة”  

• اإخراج: كرمي جمال الدين  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 1999  

• متثيل: ي�صرا ، اأ�صرف عبد الباقي ، جمدي كامل ... واأخرين  

72- “الإمرباطورة”  

• اإخراج: علي عبد اخلالق   

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 1999  

• متثيل: نادية اجلندي ، اأحمد بدير ، حممد ريا�س ... واأخرين  

73- “اأمن دولة”  

• اإخراج: نادر جالل  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 1999  

• متثيل: نادية اجلندي ، حممود حميدة ، يا�صر جالل ... واأخرين  

74- “جنون احلياة”  

• اإخراج: �صعيد مرزوق  

• ق�صة: اإ�صماعيل ويل الدين  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 2000  

• متثيل: اإلهام �صاهني ، حممود قابيل ، كرمي عبد العزيز ... واأخرين  

75- “ال�صرف”  

• اإخراج: حممد �صعبان  

• ق�صة: حممد الب�صاطي )وراء االأ�صجار(  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 2000  

• متثيل: فاروق الفي�صاوي ، جيهان فا�صل ، يو�صف �صعبان ... واأخرين  
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76- “رجل له ما�صي”  

• اإخراج: اأحمد يحي  

• ق�صة: اإ�صماعيل ويل الدين  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 2000  

• متثيل: كمال ال�صناوي ، ليلي علوي ، فاروق الفي�صاوي ... واأخرين  

77- “جحيم حتت الأر�ش”

• اإخراج: نادر جالل  

• فكرة: بهيج اإ�صماعيل  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 2001  

• متثيل: كمال ال�صناوي ، رغدة ، �صمري �صربي ... واأخرين  

78- “رحلة م�صبوهة”  

• اإخراج: اأحمد يحي  

• ق�صة: اأحمد يحي  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 2002  

• متثيل: حممود عبد العزيز ، وفاء عامر ، عبد العزيز خميون ... واأخرين  

79- “ن�صور املجد”  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم ، اإبراهيم ر�صاد )بامل�صاركة(  

• تاريخ العر�س: مل يعر�س بعد  

• متثيل: نور ال�صريف ، رغدة ، حممود ي�س ... واأخرين  

80- “جمنون اأمرية”  

• اإخراج: اإينا�س الدغيدي  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم ، اأ�صرف �صتيوي )بامل�صاركة(  

• تاريخ العر�س: 2009  

• متثيل: نورا رحال ، م�صطفي هريدي ، ه�صام عبد اهلل ... واأخرين  

81- “ امل�صطول والقنبلة” ”مل يعر�ش بعد  

• اإخراج: حممد خان  

• ق�صة: جنيب حمفوظ  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: حتت االإعداد  

• متثيل: مريفت اأمني ، اآ�صر يا�صني ، رحاب اجلمل ... واأخرين  
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• امل�صل�صالت التليفزيونية  

وفق الرتتيب الزمني لعر�صها ، جاءت كما يلي:

• “اإل دمعة احلزن”  

• اإخراج: اأحمد يحي  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )�صيناريو مبا�صر للم�صل�صل(  

• تاريخ العر�س: 1979  

• متثيل: نادية لطفي ، �صالح ذو الفقار ، �صمرية اأحمد ... واأخرين  

• “القناع الزائف”  

• اإخراج: ح�صني عمارة  

• ق�صة: م�صطفي حمرم  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم ، ح�صني عمارة )بامل�صاركة(  

• تاريخ العر�س: 1980  

• متثيل: ح�صني فهمي ، مريفت اأمني ، اأحمد ماهر ... واأخرين  

• “بردي�ش”  

• اإخراج: فايز حجاب  

• ق�صة: اإبراهيم الورداين  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1985  

• متثيل: نيللي ، م�صطفي فهمي ، ح�صن يو�صف ... واأخرين  

• “لن اأعي�ش يف جلباب اأبي”  

• اإخراج: اأحمد توفيق  

• ق�صة: اإح�صان عبد القدو�س  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1995  

• متثيل: نور ال�صريف ، عبلة كامل ، خمل�س البحريي ... واأخرين  

• “بريق يف ال�صحاب”  

• اإخراج: عليه ي�س  

• ق�صة: ثروت اأباظة  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1996  

• متثيل: اأحمد ال�صقا ، عايدة ريا�س ، اأحمد زاهر ... واأخرين  

• “ �صقر قري�ش”  

• اإخراج: ح�صام الدين م�صطفي  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 1998  

• متثيل: تي�صري فهمي ، ه�صام عبد اهلل ، اأحمد ماهر ... واأخرين  

• “ رد قلبي”  

• اإخراج: اأحمد توفيق  

• ق�صة: يو�صف ال�صباعي  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1998  

• متثيل: نرمنني الفقي ، اأحمد ال�صقا ، دينا ... واأخري   

• “ خلف الأبواب املغلقة”  

• اإخراج: حممد النقلي  

• ق�صة: حممود دهمو�س  
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• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 1999  

• متثيل: ح�صني فهمي ، وفاء عامر ، اأحمد زاهر ... واأخرين  

•  “حديقة ال�صر”  

• اإخراج: حممد النقلي  

• ق�صة: اإ�صماعيل ويل الدين  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 2000  

• متيثل: اأحمد زاهر ، وفاء �صادق ، عماد ر�صاد ... واأخرين  

10- “عائلة احلاج متويل”  

• اإخراج: حممد النقلي  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 2001  

• متثيل: نور ال�صريف ، غادة عبد الرازق ، �صمية اخل�صاب ... واأخرين  

11- “�صرية �صعيد الزواوي”  

• اإخراج: خالد بهجت  

• ق�صة: ثروت اأباظة  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 2002  

• متثيل: �صالح ال�صعدين ، معايل زايد ، عايدة ريا�س ... واأخرين  

12- “العطار وال�صبع بنات”  

• اإخراج: حممد النقلي  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 2002  

• متثيل: نور ال�صريف ، �صمية االألفي ، عماد ر�صاد ... واأخرين  

13- “م�صوار اإمراأة”  

• اإخراج: اأحمد �صقر  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 2004  

• متثيل: نادية اجلندي ، م�صطفي فهمي ، خالد زكي ... واأخرين   

14- “بنت اأفندينا”  

اإخراج: حممد اأبو �صيف  •  

ق�صة: حممد جالل  •  

�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  •  

تاريخ العر�س: 2004  •  

متثيل: اإلهام �صاهني ، �صياء عبد اخلالق ، عايدة ريا�س ... واأخرين  •  

15- “عي�ش اأيامك”  

• اإخراج: حممد النقلي  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 2004  

• متثيل: نور ال�صريف ، عبلة كامل ، اإنعام �صالو�صة ... واأخرين  

16- “ريا و�صكينة”  

• اإخراج: جمال عبد احلميد  

• ق�صة: �صالح عي�صي  
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• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 2005  

• متثيل: عبلة كامل ، �صميه اخل�صاب ، �صامي العدل ... واأخرين  

17- “علي يا ويكا”  

• اإخراج: حممد النجار  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 2006  

• متثيل: داليا البحريي ، م�صطفي قمر ، زينة ... واأخرين  

18- “الباطنية”  

• اإخراج: حممد النقلي  

• ق�صة: اإ�صماعيل ويل الدين  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 2009  

• متثيل: �صالح ال�صعدين ، غادة عبد الرازق ، لو�صي ... واأخرين  

19- “ قاتل بال اأجر”  

• اإخراج: رباب ح�صني  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 2009  

• متثيل: ح�صني فهمي ، فاروق الفي�صاوي ، منة ف�صايل ... واأخرين  

20- “زهرة واأزواجها اخلم�صة”  

• اإخراج: حممد النقلي  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 2010  

• متثيل: غادة عبد الرازق ، ح�صن يو�صف ، كرمية خمتار ... واأخرين  

21- “العلواية”  

• اإخراج: حممد النقلي  

• ق�صة: اإ�صماعيل ويل الدين  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 2011  

• متثيل: نيللي كرمي ، �صالح ال�صعدين ، �صابرين ... واأخرين   

22- “�صمارة  

• اإخراج: حممد النقلي  

• ق�صة: حممود اإ�صماعيل  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 2011  

• متثيل: غادة عبد الرازق ، لو�صي ، ح�صن ح�صني ... واأخرين  

23-“اإبن �صينا”  

• اإخراج: �صعيد مرزوق  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 2011  

• متثيل: حممود ي�س ، �صناء جميل ، �صعاد عبد اهلل ... واأخرين  

24- “ملن اأترك كل هذا”  

• اإخراج: با�صم حمفوظ  

• ق�صة: اإح�صان عبد القدو�س  



7475 فارس عالم السيناريو

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 2013  

• متثيل: ماجد الكدواين ، اإينا�س نور ، خالد العي�صوي ... واأخرين  

25- “مرياث الريح”  

• اإخراج: يو�صف �صرف الدين  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )بامل�صاركة مع حممود حميدة(  

• تاريخ العر�س: 2013  

• متثيل: حممود حميدة ، �صمية اخل�صاب ، عفاف �صعيب ... واأخرين  

26-”هذا الرجل”  

• اإخراج: اإبراهيم ال�صحن  

• ق�صة: ماجدة ح�صني  

• �صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم  

• تاريخ العر�س: 2014  

• متثيل: نورا ، �صح ال�صعدين ، خالد زكي ... واأخرين  

27- “اأولد من�صور التهامي”  

• اإخراج: �صميح النقا�س  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: حتت االإعداد 2015  

• متثيل: نور ال�صريف ... واأخرين   

28- “ع�صر احلرمي”  

• اإخراج: اإينا�س الدغيدي  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: حتت االإعداد 2015  

• متثيل: �صفية العمري ، م�صطفي فهمي ، درة ... واأخرين   

29- “مولد و�صاحبه غايب”  

• اإخراج: �صريين عادل  

• ق�صة و�صيناريو وحوار: م�صطفي حمرم )تاأليف خال�س(  

• تاريخ العر�س: 2015  

• متثيل: هيفاء وهبي ، ح�صن الرداد ، فيفي عبده ، با�صم �صمرة ... واأخرين  
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ثانيا: �صور وذكريات

اأول: �صور من الأفالم
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لقطة من فيلم »اأمن دولة« اإخراج نادر جالل 1999لقطة من فيلم »جمنون اأمرية« اإخراج اإينا�س الدغيدي 2009

لقطة من فيلم »دانتيلال« اإخراج اإينا�س الدغيدي 1998لقطة من فيلم »جنون احلياة« اإخراج �صعيد مرزوق 2000
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لقطة من فيلم »درب الرهبة« اإخراج علي عبد اخلالق 1990لقطة من فيلم »الغرقانة« اإخراج حممد خان 1993

لقطة من فيلم »حارة برجوان« اإخراج اأ�صرف فهمي 1989لقطة من فيلم »الهروب« اإخراج عاطف الطيب 1991
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لقطة من فيلم »حتي اليطري الدخان« اإخراج اأحمد يحي 1984لقطة من فيلم »اجلوع« اإخراج علي بدرخان 1986

لقطة من فيلم »درب الهوي« اإخراج ح�صام الدين م�صطفي 1983لقطة من فيلم »احلب فوق ه�صبة الهرم« اإخراج عاطف الطيب 1986
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لقطة من فيلم »اأغنية علي املمر« اإخراج علي عبد اخلالق 1972لقطة من فيلم »الع�س الهاديء« اإخراج عاطف �صامل 1976

لقطة من فيلم »حادثة �صرف« اإخراج �صفيق �صامية 1971لقطة من فيلم »ليل وق�صبان« اإخراج اأ�صرف فهمي 1973



8687

لقطة من فيلم »واحد يف املليون« اإخراج اأ�صرف فهمي 1970

لقطة من فيلم »وداعا اأيها الليل« اإخراج ح�صن ر�صا 1966

ثانيا: �صور من امل�صل�صالت
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لقطة من م�صل�صل »زهرة واأزواجها اخلم�صة« اإخراج حممد النقلي 2010لقطة من م�صل�صل »مرياث الريح« اإخراج يو�صف �صرف الدين 2013

لقطة من م�صل�صل »قاتل بال اأجر« اإخراج رباب ح�صني 2009لقطة من م�صل�صل »�صمارة« اإخراج حممد النقلي 2011
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لقطة من م�صل�صل »ريا و�صكينة« اإخراج جمال عبد احلميد 2005لقطة من م�صل�صل »الباطنية« اإخراج حممد النقلي 2009

لقطة من م�صل�صل »عي�س اأيامك« اإخراج حممد النقلي 2004لقطة من م�صل�صل »علي يا ويكا« اإخراج حممد النجار 2006
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لقطة من م�صل�صل »العطار وال�صبع بنات« اإخراج حممد النقلي 2002لقطة من م�صل�صل »بنت اأفندينا« اإخراج حممد اأبو �صيف 2004

لقطة من م�صل�صل »عائلة احلاج متويل« اإخراج حممد النقلي 2001لقطة من م�صل�صل »م�صوار اإمراأة« اإخراج اأحمد �صقر 2004
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لقطة من م�صل�صل »بردي�س« اإخراج فايز حجاب 1985لقطة من م�صل�صل »رد قلبي« اإخراج اأحمد توفيق 1998

لقطة من م�صل�صل »لن اأعي�س يف جلباب اأبي« اإخراج اأحمد توفيق 1995



9697

ثالثا: ذكريات يف �صور
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بدء ت�صوير م�صل�صل »�صمارة« )دي�صمرب 2010(م�صطفي حمرم يقدم واجب العزاء يف املخرج مدحت ال�صباعي )مايو 2014(

مع املخرج علي عبد اخلالق يف �صحور الفنانة نبيلة عبيد )�صبتمرب 2009(يف عزاء �صقيق الفنان �صامح ال�صريطي )يونيو 2015(
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حمرم مع االإعالمي جورج قرداحي الإقناعه بالتمثيل يف م�صل�صل »زهرة واأزواجها اخلم�صة« )�صبتمرب 2010(

فى �صحور »برمو ميديا« مع فيفي عبده واإبنتها )يوليو 2015(

جوائز وتكرميات
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أوال: الجوائز
- فيلم “اأغنية علي املمر” 1972

- جائزة اأح�صن فيلم يف مهرجان دم�صق ال�صينمائي الدويل

- جائزة منظمة التحرير الفل�صطينية

- جائزة اأح�صن فيلم يف مهرجان “كارلو فيفاري”

- فيلم “ليل وق�صبان” 1973

- اجلائزة االأويل يف ال�صيناريو )م�صابقة وزارة الثقافة(

- اجلائزة الثانية يف احلوار )م�صابقة وزارة الثقافة(

- فيلم “مع �صبق االإ�صرار” 1979

- جائزة ال�صيناريو من جمعية الفيلم

- جائزة ال�صيناريو من جمعية فن الفيلم

- فيلم “وال يزال التحقيق م�صتمرا” 1979

- جائزة ال�صيناريو )م�صابقة وزارة الثقافة(

- جائزة ال�صيناريو من اجلمعية امل�صرية لكتاب ونقاد ال�صينما

- فيلم “اأهل القمة” 1981

- جائزة ال�صيناريو )م�صابقة وزارة الثقافة(

- جائزة ال�صيناريو من جمعية الفيلم

- فيلم “اخلادمة” 1984

- جائزة ال�صيناريو من مهرجان االأ�صكندرية ال�صينمائي لدول املتو�صط

- فيلم “و�صمة عار” 1986

- جائزة ال�صيناريو من جمعية فن الفيلم

- فيلم “اغتيال مدر�صة” 1988

- جائزة ال�صيناريو من مهرجان القاهرة ال�صينمائي الدويل وغرفة �صناعة ال�صينما

- فيلم “اإمراأة فوق القانون” 1997

- جائزة ال�صيناريو من جمعية فن الفيلم

 ، ، من وزارة االإعالم والتليفزيون  التليفزيونية  - ع�صرات الدروع واجلوائز التقديرية، عن بع�س االأفالم واأعمال الدراما 

وخمتلف اجلمعيات والهيئات.

ثانيا: التكريمات
الدويل ال�صينمائي  القاهرة  • مهرجان 

بهولندا العربي  “روتردام” للفيلم  • مهرجان 
املتو�صط لدول  ال�صينمائي  االأ�صكندرية  • مهرجان 

الفيلم جمعية  • مهرجان 
)2015( امل�صرية  لل�صينما  القومي  • املهرجان 
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المصادر والمراجع
 - حمرم  م�صطفي  – ترجمة  لل�صينما(  الكتابة  )تقنية  ال�صينمائي  الفيلم  – �صيناريو  برونل  • اإدريان 

• اإيفان بتلر - �صناعة االأفالم الروائية – ترجمة اأحمد احل�صري – مطبوعات نادي �صينما القاهرة – القاهرة – 1976
2015  - – القاهرة  للرتجمة  القومي  – املركز  حمرم  م�صطفي  وتقدمي  – ترجمة  الفيلم  – ت�صريح  ف.ديك  • برنارد 

 – – القاهرة  االأ�صبوعية  القاهرة  – من�صورات جريدة  الثاين(  امل�صرية )اجلزء  ال�صينما  – كال�صيكيات  �صادي  اأبو  • علي 
2010

2015  - – القاهرة  الثقايف  لالإنتاج  احلوار  – دار  ال�صيناريو  كتابة  – اأ�صا�صيات  العرت  علي   -19 •
• لوي�س هريمان – االأ�ص�س العملية لكتابة ال�صيناريو لل�صينما والتليفزيون – ترجمة م�صطفي حمرم – �صل�صلة االألف كتاب 

الثاين - الهيئة امل�صرية العامة للكتاب – القاهرة - 2003

2008 – – م�صر  – القاهرة  اليو�صف  – روز  )ج1(  العربية  االأفالم  – مو�صوعة  قا�صم  • حممود 
2008 – – م�صر  – القاهرة  اليو�صف  – روز  )ج2(  العربية  االأفالم  – مو�صوعة  قا�صم  • حممود 

– القاهرة  ـ الهيئة امل�صرية العامة للكتاب  – مكتبة االأ�صرة  – ال�صيناريو واحلوار يف ال�صينما امل�صرية  9- م�صطفي حمرم 

 2002

10- م�صطفي حمرم – حياتي يف التليفزيون – الهيئة العامة للكتاب – القاهرة – م�صر – 2010

11- م�صطفي حمرم - حياتي يف ال�صينما )اجلزء الثالث( - الهيئة امل�صرية العامة للكتاب – القاهرة – 2012

12- م�صطفي حمرم - حتي النف�س االأخري ... �صيني رواية - دار كتابات )مطابع روز اليو�صف( – القاهرة – الطبعة االأويل 

2011 –
13- م�صطفي حمرم – الدراما والتليفزيون – مكتبة االأ�صرة – �صل�صلة الفنون - الهيئة امل�صرية العامة للكتاب – القاهرة - 

2010

14- م�صطفي حمرم – ال�صينما والفنون االأخري  )مقالة يف كتاب الهالل( – �صل�صلة كتاب الهالل – القاهرة - 1991

 – – املركز القومي لل�صينما   )1980 – ال�صينما الت�صجيلية يف م�صر )حتي اأخر �صنة  15- مني البنداري ، مريفت االإبياري 

القاهرة – م�صر – 1981

16- وليد �صيف )د( – اأ�صرار كتابة ال�صيناريو )نظريات وجتارب( - الهيئة امل�صرية العامة للكتاب – القاهرة – 2014

www.elcinema.com االأيكرتونية:  ال�صبكة  علي  • مواقع 
 )2015 �صبتمرب   16  / الدقي   / )القاهرة  حمرم  م�صطفي  الكبري  الكاتب  مع  �صخ�صية:  • مقابلة 
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المؤلف في سطور
1- بكالوريو�س طب وجراحة احليوان )جامعة القاهرة / 1975(

2- دبلوم الدرا�صات العليا يف ال�صحة العامة )جامعة االأ�صكندرية / 1984 ( 

3- دبلوم الدرا�صات العليا يف النقد الفني )اأكادميية الفنون / م�صر /1986(

4- ماج�صتري يف النقد الفني )تخ�ص�س �صينما( / بدرجة امتياز ) اأكادميية الفنون / م�صر

)1996 / 

5- باحث للح�صول علي درجة الدكتوراه يف النقد ال�صينمائي )اأكادميية الفنون بالهرم 

)2011 /

االأن�صطة و االأعمال:

1- ع�صو نقابة املهن ال�صينمائية )�صعبة �صيناريو(

2- ع�صو جمعية نقاد ال�صينما امل�صريني )اأفكا(

3- ع�صو جمعية كتاب و نقاد ال�صينما )مهرجان االأ�صكندرية ال�صينمائي(

4- ع�صو جمعية ال�صينمائيني الت�صجيليني امل�صرية

5- ع�صو نادي �صينما القاهرة )الن�صاط متوقف حاليا(

6- ع�صو نادي �صينما معهد جوته / القاهرة

7- ع�صو نادي �صينما جزويت القاهرة

8- �صكرتري عام “جمعية بيت ال�صينما” ، ثم نائب رئي�س اجلمعية 

9- باحث �صينمائي / معهد النقد الفني )اأكادميية الفنون (

الروائية  و  الت�صجيلية  لالأفالم  االإ�صماعيلية  )مهرجان  امل�صريني  ال�صينما  نقاد  جمعية  جائزة  حتكيم  جلنة  ع�صو   -10

الق�صرية / اأكتوبر 2010 م (

11- ع�صو جلنة امل�صاهدة ، وع�صو اإدارة مهرجان االأ�صكندرية ال�صينمائي 2012

12- ع�صو جلنة امل�صاهدة ، وع�صو اإدارة مهرجان القاهرة ال�صينمائي 2012

13- ع�صو جلنة حتكيم جوائز املنتدي الثقايف امل�صري لالأفالم الق�صرية 2013

14- ع�صو جلنة التحكيم جلائزة “الفيربي�صي” الدولية يف مهرجان �صالونيك ال�صينمائي باليونان / 2013  

15- ع�صو جلنة التحكيم جلائزة “الفيربي�صي” الدولية يف مهرجان فالهريتي ال�صينمائي / رو�صيا / 2014

16- ع�صو جلنة التحكيم الدولية يف مهرجان طهران لل�صينما الت�صجيلية والروائية الق�صرية / اإيران 2014

17- ع�صو ال�صحافة الدولية يف مهرجان ا�صتنبول ال�صينمائي الدويل عامي: 2014 ، 2015 تركيا

18- امل�صت�صار الفني ملعر�س املطبوعات مبهرجان القاهرة ال�صينمائي الدويل لعام 2014

19- رئي�س جلنة م�صاهدة االأفالم الق�صرية مبهرجان االأ�صكندرية ال�صينمائي لدول حو�س املتو�صط 2015

20- امل�صت�صار الفني ل�صوق الفيلم مبهرجان االأ�صكندرية ال�صينمائي لدول حو�س املتو�صط 2015  

21- ع�صو اإحتاد كتاب م�صر.

ممار�صة النقد ال�صينمائي يف ال�صحف واملجالت وعلي املواقع االليكرتونية:

الثقافة( بوزارة  للكتاب  العامة  الهيئة  عن  �صدرت  �صهرية  )جملة  القاهرة  • جملة 
اأ�صبوعية( حزبية  م�صتقلة  )جريدة  االأهايل  • جريدة 

الفنية( املهن  نقابات  احتاد  عن  ت�صدر  ف�صلية  )جملة  فنون  • جملة 
للكتاب( العامة  الهيئة  عن  ت�صدر  �صهرية  جملة   ( امل�صرح  • جملة 

حاليا( متوقف  الن�صاط   / متخ�ص�صة  اأ�صبوعية  )ن�صرة  القاهرة  �صينما  نادي  • ن�صرة 
الدمام(  / يومية  )جريدة  ال�صعودية  اليوم  • جريدة 

م�صر(  / الثقافة  وزارة  عن  ت�صدر  اأ�صبوعية  )جريدة  القاهرة  • جريدة 
امل�صريني( ال�صينما  نقاد  جمعية  عن  ت�صدر  دورية  غري  )جملة  ال�صينمائي  النقد  • جملة 

م�صر(*   / الثقافة  لق�صور  العامة  الهيئة  عن  ت�صدر  �صهرية  )جملة  واأ�صود  اأبي�س  • جملة 
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