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مقدمة

رمبا مل يتاأخر تكرميا على فنان م�صري مثلما تاأخر تكرمي الفنان الكبري ح�صن يو�صف، لكنه يح�صل على تكرميه احلقيقي على 

مدى ن�صف قرن يوميا، وذلك من خالل اإقبال اجلمهور العربي على اأعماله مهما تكرر اإذاعتها، فهو مازال الأخ الأ�صغر امل�صاغب 

مهما تقدم يف العمر. ومهما قدم من اأعمال جادة تعك�س عمره احلقيقي، مازال ح�صن يو�صف يطل على كل بيت عربي �صابا 

و�صيما خفيف الظل، كما يظل على عهده يف تقدمي كل ما يحرتم التقاليد الأ�صيلة للطبقة الو�صطى امل�صرية، التي مل تخرج 

اأدواره على تنوعها عن كونه واحدا من اأبناءها.

كثريا ما يرتدد اأن النجومية والقبول لي�س لهما معادلة متفق عليها، لكن الفنان الكبري ح�صن يو�صف ياأبى ذلك الطرح موؤكدا 

وجلمهوره،  لفنه  حمبته  يف  ال�صدق  الآداء،  يف  ال�صدق  ال�صدق،  عن�صر  على  اإل  تعتمد  ل  والنجومية،  للقبول  معادلة  وجود 

ال�صدق مع النف�س وحفاظه على ف�صائل التوا�صع واللتزام مبا عاهد جمهوره عليه.

اأن اأجمع اجلمهور من ثالثة اأجيال على راأي  يعد التعر�س النقدي لأعمال الفنان الكبري ح�صن يو�صف حت�صيل حا�صل بعد 

واحد، باأن ح�صن يو�صف هو فنان العائلة الف�صل، الذي يعدو اأن يكون فردا من كل اأ�صرة م�صرية. 

برغم مرور �صنوات طويلة متتع فيها الفنان الكبري ح�صن يو�صف بنجومية غري م�صبوقة، وبكم اأعمال يف وقت واحد ي�صعب 

ت�صديق مهاراته يف اآدائها على التوازي، مل ي�صن يوما بالظهور جلمهوره من خالل ال�صحافة، اأو الربامج التليفزيونية، كما مل 

ين�س ع�صقه الأول امل�صرح وظل الليل دائما موعده اإىل اخل�صبة مواجها جمهوره وجها اإىل وجه، ف�صال عن ر�صيده الإذاعي 

انتهاءا  ولي�س  احللمية”  “ليايل  مب�صل�صل  مرورا  والعر�س”  “زينب  م�صل�صل  من  بداية  ُين�صى  ل  الذي  ال�صخم  والتليفزيوين 

مب�صل�صالت الأئمة.

هذه الطلة التي تعلق بها اجلمهور مبختلف الو�صائل مل تتعود التوا�صل عرب و�صيط، واإن كان هناك كتيبا احتفاليا بتكرميه 

يحرره كاتب ال�صطور، فال اأف�صل من اأن يكون �صطورا ي�صرح بها جلمهوره بنف�صه عن قرب، كما اعتاد معهم دائما.

ل اأجمل من التحدث عن ح�صن يو�صف بل�صانه، ولي�س هناك من قول تكرمي اأبلغ من قائمة اأعماله التي جتاوزت 180 عمل، 

نوثق ال�صينمائي منها يف هذا الإ�صدار املتوا�صع لعله يويف قليال من قدر الفنان الكبري ح�صن يو�صف.
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ذكريات وآراء

• امل�سرح القومي	

اأمثل بني  كانت حمطتي الأوىل من امل�صرح القومي، فقد بداأت عالقتي به منذ فرتة مبكرة جدا عندما كنت طالبا 

الفنانني الكبار ح�صني ريا�س، و�صناء جميل، و�صميحة اأيوب، واأمينة رزق، وعمر احلريري، ونور الدمردا�س، و�صفيق 

نور الدين، وكان كل منهم مدر�صة فنية  قائمة بذاتها. ثم مت تعييني به فور تخرجي، ومنه كانت انطالقتي اإىل 

ال�صينما بف�صل اأ�صتاذي ح�صني ريا�س الذي قدمني للمخرج الكبري �صالح اأبو �صيف، وهذا اللقاء كان جواز مروري اإىل 

ال�صا�صة الكبرية عرب فيلم “اأنا حرة”.

لقد ظل امل�صرح القومي ع�صقي الأول الذي مل اأ�صتطع ن�صيانه حتى اليوم، فقد كان وقتذاك تواأم الكوميدي فران�صيز 

اأ�صتطيع دخول الكوميدي فران�صيز، فقد كان امل�صرح القومي ي�صم  يف فرن�صا، فكنت عرب بطاقتي يف امل�صرح القومي 

قامات متثيلية كبرية، وكان رئي�صه ال�صريف يو�صف بك وهبي، اأما الإدارة فكانت لل�صابط املثقف اأحمد حمرو�س الذي 

اأعتربه اأهم واأجنح مدير للم�صرح القومي منذ وقتها وحتى الآن.

• الفنان الكبري ح�سني ريا�ض	

كنت اأع�صقه كممثل وكاإن�صان، فقد كان دمث اخللق ومتوا�صع برغم كونه واحد من عمالقة التمثيل، وهو من اكت�صفني، 

ودفع بي اإىل ال�صينما، وظل مثلي الأعلى يف توا�صعه، واجتهاده يف مذاكرة الأدوار. اأذكر اأن بداية م�صواري ال�صينمائي 

تزامن مع تر�صيحي لبعثة درا�صية اإىل مو�صكو حيث كنت اأول دفعتي يف املعهد، وفرحت جدا باملنحة وقررت ال�صفر 

بالفعل، فما كان منه اإل اأن ردين عن فكرة ال�صفر، واأقنعني باأن م�صتقبلي احلقيقي يف ال�صينما قائال يل “اأنت اأنور 

ثم ا�صتقبلت بعدها بيومني تقريبا مكاملة من مكتب املنتج الكبري رم�صي�س جنيب ب�صاأن توقيع عقد  وجدي القادم”، 

احتكار معي، وكان ذلك باإيعاز من ح�صني ريا�س حيث اأراد املحافظة على وجودي يف م�صر، ومنحي فر�صة حقيقية 

ومطمئنة جتعلني اأعدل عن قرار ال�صفر، وقد كان.

• اأول حتديات الرحلة	

“�صوق  فيلم  يف  البطل  �صقيق  دور  للعب  تر�صيحي  مت  لكن  جنيب،  رم�صي�س  مع  وقعته  الذي  الحتكار  بعقد  التزمت 

ال�صالح” بطولة فريد �صوقي الذي ا�صتاأذن رم�صي�س جنيب، ومل ي�صتطع رم�صي�س بالطبع رف�س طلب لفريد �صوقي. 

للبطلة  ال�صخ�صية نقطة حتول  ال�صخ�صية بعدها، و�صيكون موت  7 م�صاهد ثم متوت  بالكامل عبارة عن  كان دوري 

من اإن�صان م�صامل اإىل منتقم، فكان من الالزم اأن األعب ال�صخ�صية ب�صورة تدخل قلب امل�صاهد خللق تعاطف مع رغبة 

اأنني قمت بالدور على النحو املطلوب، وقد ر�صحني جنحي يف هذا التحدي ملزيد من  البطلة يف النتقام يل، واأظن 

الأدوار املهمة اإىل جوار كبار النجوم. 
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• اأول بطولة	

جوار  اإىل  الإمام،  ح�صن  اإخراج  “التلميذة”  فيلم  ببطولة  وقمت  الثاين،  عامه  جتاوز  ال�صينمائي  عمري  يكن  مل 

امل�صرح  من  ا�صتقالتي  كان  هناك  ومن  املطلقة،  للبطولت  بعده  املجال  فتح  مدوًيا  جناحا  الفيلم  حقق  وقد  �صادية، 

القومي وتفرغي لل�صينما. لقد �صعرت باحلرج األ اأنتظم يف امل�صرح القومي ب�صبب ان�صغايل بال�صينما، وكان خمرجي 

امل�صرح القومي وقتها اأ�صاتذة كبار اأمثال: �صعد اأرد�س ونبيل الألفي، ويتوجب العمل مع تلك القامات احرتام مواعيد 

الربوفات وطقو�س امل�صرح فاآثرت ال�صتقالة على ترك �صورة �صلبية من اأ�صاتذتي جتاهي. 

• ثورة اليمن	

لهذا الفيلم ذكريات فكاهية، فقد كنت راف�صا ال�صفر ب�صبب اإ�صابة �صقيقي يف حرب اليمن، ومل اأرد اأن اأت�صبب يف مزيد 

من قلق اأ�صرتي على �صالمتي، فقد ظل اأخي قعيد البيت لفرتة طويلة ب�صبب خطورة اإ�صابته. كان اإىل جوار بيتي 

فيال امل�صري عبد احلكيم عامر – التي اأ�صبحت مكتبة مبارك العامة فيما بعد- فوجدت �صابطا عند الباب ييبلغني 

دعوة امل�صري يل اإىل فنجان �صاي يف منزله، فتوقعت اأن الأمر بخ�صو�س الفيلم، فذهبت بالطبع وا�صتقبلني الرجل 

برتحاب ولطف، ثم �صاألني: ملاذا ل تريد ال�صفر؟ و�صوؤال امل�صري يوؤكد اأنني �صوف اأعمل بالفيلم ل حمالة، فانتهزت 

الفر�صة واأجبت اأن اخلالف على الأجر ل اأكرث، وكنت وقتها اأتفاو�س مع حلمي رفلة منتج الفيلم على مبلغ 2000 

5000 جنية فات�صل على الفور بحلمي رفلة واأمره بدفع املبلغ الذي طلبته.  اأن املبلغ  جنية، لكنني اأخربت امل�صري 

ا�صتغرق ت�صوير الفيلم 5 اأ�صابيع، وكانوا يف غاية ال�صعوبة، وكنت اأمتنى اأن اأ�صور و�صع اليمن وقتذاك. بعد كل ذلك 

مل يعر�س الفيلم ب�صبب ظروف غام�صة، حتى مت الإفراج عنه بعدها ب�صنوات!

• جاك ليمون	

الأول  “الفتى  لقب  علي  ويطلقون  ليمون،  بجاك  ي�صبهونني  حتديدا(  )اللبنانية  الفنية  وال�صحافة  اجلمهور  كان 

يغلب عليها طبع كوميديا  التي  الثالثيات”  “اأفالم  انطالقة مرحلة جديدة هي  اللقب  ذلك  وكان  الظل”،  خفيف 

الفار�س، وكنت واثق من جناحي يف خو�س هذه املرحلة حيث اكت�صبت ثقة كبرية يف اآدائي الكوميدي بعد الإ�صادة 

“ال�صياطني  وهكذا بداأت مرحلة )اأفالم الثالثيات( مع فيلم  اأولدي”،  “كلهم  اجلماهريية الكبرية بدوري يف فيلم 

الثالثة” ببطولة م�صرتكة مع اأ�صدقائي الأعزاء ر�صدي اأباظة، واأحمد رمزي. وكان من املخطط عمل اأكرث من جزء 

نف�س  على  اأفالم  بعدة  التجربة  خو�س  فبداأت  املعروفة،  اأباظة  ر�صدي  ع�صبية  ب�صبب  توقف  امل�صروع  لكن  للفيلم، 

النمط مع اأحمد رمزي، وحممد عو�س، ثم مع عو�س ويو�صف فخر الدين لفرتة ا�صتمرت طويال بع�س ال�صيء. كانت 

كل اأفالم الثالثيات تدور يف فلك تيمة ال�صداقة والتكاتف، وبذل اجلهد من اإنقاذ ال�صديق املاأزوم من حمنته، لكن يف 

اإطار يغلب عليه املواقف الفكاهية واملفارقات الكوميدية.

• عن مفهوم النجومية	

اأول عن الدور  ال�صكل والأهمية، ولي�س من حيث الأجر. كنا نبحث  اإىل الدور من حيث  كان جيلي يتميز بنظرته 

اجليد، ثم ياأتي احلديث عن الأجر بعد ذلك. ل اأخفي اأن ذلك كان يعر�صنا لال�صتغالل من بع�س املنتجني، وعندما 

اأ�صرتجع عدة مواقف تخ�س هذا املو�صوع مبنطق جنوم اليوم اأجد اأنني �صيعت عدد كبري من الفر�س لكي اأ�صبح من 

اأ�صحاب املاليني، لكنني �صعيد مب�صريتي وفخور بها، واأرى مكانتي حلقيقة يف قلوب اجلمهور، وحمبتهم يل هي ثروتي 

وجنوميتي احلقيقية.

اأذكر اأنني قمت بالتمثيل يف بع�س الأفالم من انتاج اأ�صدقاء يل دون اأن اأتفق على اأجري م�صبقا، وكنت حري�صا على 

عدم اإرهاقهم ماديا اإىل اأن يتم عر�س الفيلم ويحقق النجاح املرجو منه، فال ي�صيع املجهود اأو الت�صحية هدرا. اإنني 

اإذا كان الفيلم �صيجني له ما  اأو الهتمام مبا  حزين للمنطق ال�صائد هذه الأيام القائم على ذبح املنتج دون النظر 

اأنفقه اأم ل، وهو منطق اأناين ع�صمت نف�صي منه طوال م�صريتي الفنية.

التي  الغالية  الأبوية  والن�صائح  املباديء،  الذي غر�س داخلي هذه  القومي  امل�صرح  اإىل ذكر ف�صل  اأخرى  اأعود مرة 

تلقيتها من ح�صني ريا�س، وفتوح ن�صاطي، وحمدي غيث، وعبد الرحيم الزرقاين، ومل اأتوقف عن التما�س الن�صح من 

هوؤلء القامات حتى مع اأوج جنوميتي ال�صينمائية وبعد انتهاء عملي يف امل�صرح القومي.

اأو مكان ال�صم على الأفي�س بقدر ما كانت مناف�صة على  اأما عن املناف�صة يف النجومية فلم تكن على ارتفاع الأجر 

اللتزام باملواعيد، واحرتام املخرج �صانع لعمل، وعدم اجلدال معه فهو املاي�صرتو الذي ينظر اإىل ال�صورة وفق روؤية 

كاملة موجودة يف عقله ينبغي على املمثل المتثال لها متاما.

• فيلم اخلطايا	

من  وقليل  فقط،  امل�صري  اجلمهور  عند  قبله  معروف  فكنت  “اخلطايا”،  فيلم  يف  دوري  عرب  فعليا  اأ�صهمي  ارتفعت 

اجلمهور العربي. لكن ل يوجد بلد يف ال�صرق الأو�صط ل تعرف عبد احلليم حافظ، وكان الإقبال على متابعة اأفالمه 

اأوروبا والقارة الأمريكية من اأجل اجلاليات العربية  اأفالمه يف  ل يقل عن الإقبال عليها يف م�صر، كما كانت ُتوزع 

املقيمة هناك، فكان وجودي يف فيلم مع عبد احلليم حافظ الف�صل يف تعريف اجلمهور بي على نطاق اأو�صع.

• مفردات خا�سة يف الكوميديا	

لعبت الأدوار الكوميدية القائمة على كوميديا املوقف، الذي ينتزع ابت�صامة اجلمهور على املوقف املوجود يف الن�س، 

بينما يقت�صر دوري فقط على اآداوؤه ب�صكل جيد. اأما الظهور بهيئة رثة، اأو ال�صتعانة باإيفيهات خارجة  بغر�س ت�صول 

ال�صحك مل يكن منهجي اأبًدا. ل�صت وحدي �صاحب هذه القناعة، فقد �صاركني حممد عو�س هذا املبداأ، وتعاونا كثريا 

اإمام يف حال اعتذار حممد  اأر�صح وقتها عادل  اآن واحد، وكنت  اأ�صعدت اجلمهور واحرتمتهم يف  اأعمال كوميدية  يف 

عو�س لتم�صكه بنف�س املبداأ. 

كانت هذه اأي�صا مفردات ع�صرنا، اأما اليوم فنجد لالأ�صف من ال�صهل وال�صائع يف الأعمال الكوميدية اأن يوجه املمثلني 

�صبابا اإىل بع�صهم البع�س من اأجل �صناعة موقف كوميدي رخي�س، وما يحزنني اأكرث اأن هذه العمال يتم عر�صها يف 

التليفزيون، فتقوم هذه الأعمال بن�صر األفاظ ل ي�صح ترددها بني النا�س، والغريب اأن البع�س مازالوا يت�صائلون عن 

�صبب تردي الأخالق يف املجتمع! اإنها الأعمال املبتذلة التي �صاهمت يف تلك اجلرمية. 
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اعتدت اأي�صا امليل يف اأعمايل الكوميدية نحو املواقف الب�صيطة والتلقائية، فكنت اأرف�س متاما املواقف املُفتعلة، لأنني 

اأعلم اأنني �صاأف�صل يف اأدائها، و�صت�صبب يف ان�صراف اجلمهور عن اأعمايل.

• �سعاد ح�سني	

بداية  منذ  كانت  ك�صقيقني.  ف�صرنا  وثيقة  �صداقة  بيننا  وتوطدت  الأول،  لقائنا  منذ  ربانية  كيمياء  بيننا  حدث 

عالقتنا حتكي يل عن همومها وم�صكالتها، ومل�صت بذكائها الفطري اأنني ل اأنظر لها على النحو الذي اعتاده الرجال 

من حولها، حيث مل اأكن طامعا اأبدا يف جمالها، وكنت تعامل معها مبثابة الأخت وال�صديقة. لقد اأجرم الو�صط الفني 

يف حقها، حيث مكثت وحيدة لفرتة طويلة بعد انح�صار الأ�صواء والأدوار عنها، الأمر الذي نتج عنه اكتئابها وقرارها 

بالهجرة. مل يتذكرها اأحد عندما تقدم بها العمر، ومل يذكرها املنتجني الذين جمهوا ثروات من وراءها، وهو اأمر 

موؤ�صف.

العامل كله يكرم الفنانني عندما يتقدم بهم العمر، ويعطيهم اأدوار تتنا�صب مع �صنهم وطاقتهم، انظر تكرمي هوليوود 

لفيفيان يل وهرني فوندا حتى وهم يعانون من ال�صيخوخة.

• حممد عو�ض	

كان من اأعز اأ�صدقائي واأقربهم يل يف الو�صط الفني. وعندما بداأ جنمه يف الأفول قمت برت�صيحه يف عدة اأعمال 

ليلعب دور �صديق البطل. ويختلف ذلك عن ال�صللية، فال�صللية تعني انغالق جمموعة من الفنانني على نف�صها ولفظ 

كل من خارجها، اأما اأن يهتم الفنانني برت�صيح زميلهم الذي ندر عمله فهو من قبيل التكاتف والتعاون بني الزمالء.

• �سركة اأفالم ح�سن يو�سف	

كان لدي الكثري من الأرا�صي والأمالك التي قمت ببيعها لكي اأقوم بالإنتاج ال�صينمائي، ومع ذلك بداية هذه التجربة 

تطلب الفيلم النتقال بني عدة دول اأوروبية،  كانت وليدة ال�صدفة التي كان �صببها فيلم “ولد وبنت وال�صيطان”. 

فرف�صه جميع املنتجني الذين قدمت اإليهم ال�صيناريو ب�صبب توقعهم ارتفاع تكلفته. كنت اأرى اأن ق�صة الفيلم جيدة، 

اخلطوة  تلك  على  وا�صتعنت  بنف�صي،  اإنتاجه  فقررت  املنتجني،  ظنها  التي  بال�صعوبة  لي�صت  انتاجها  متطلبات  واأن 

بعر�س الفيلم على املوزعني، فاإذا وجدت من يتحم�س للم�صروع ف�صوف اأقوم بتوزيعه يف الداخل، بينما اأترك التوزيع 

اخلارجي ملن يتحم�س اإىل �صراكتي، فقمت بعر�س امل�صروع على عبد العظيم اجلاعوين رحمه اهلل، فوافق على مبداأ 

اقت�صام التوزيع، فت�صجعت على اخلطوة وقمت باإنتاج الفيلم.

• ح�سني يو�سف خمرجا	

 يظل حديثي عن فيلم “ولد وبني وال�صيطان”، فهو جتربتي الأوىل منتجا وخمرجا. مع بداية ال�صبعينات، انت�صر يف 

م�صر م�صطلح )موجة ال�صينما اجلديدة يف اأوروبا(، وكانت اأفالم املخرجني الفرن�صيني جودار ولولو�س وغريهم تطوف 

العامل، وحت�صد كربى اجلوائز يف املهرجانات الدولية. اعتمدت هذه الأفالم عدة مفردات جديدة على ال�صينما، مثل 

الت�صوير يف الأماكن املفتوحة، وال�صتعانة بطاقم عمل قليل، وبوجوه جديدة لكن تتميز مبوهبة متثيلية مميزة، 

ف�صال ا�صتباكها مع املو�صوعات الجتماعية مبزيد من العمق والنقد.

ا�صتهوتني تلك املفردات، فقمت بالعمل على غرارها، وكونت فريق الفيلم من م�صور وم�صاعده، وبطلة من م�صر، وبطلة 

من اأملانيا. ثم قمت بت�صوير عدد من م�صاهد الفيلم على ظهر املركب، ويف عدة موانئ على البحر املتو�صط، ثم اأخذت 

القطار اإىل اأملانيا حيث مت ت�صوير اأغلب اأحداث الفيلم. تعاملت مع جتربة النتاج والإخراج كمغامرة، اإن ف�صلت لن 

اأكررها، لكن الفيلم جنح، وا�صتمر عر�صه يف �صينما ديانا حوايل 8 اأ�صابيع، اأي �صعف املدة املعتادة لالأفالم الناجحة 

وقتها، وكان �صحب الفيلم من ال�صينما يف الأ�صبوع الثامن لي�س اإل ب�صبب وجود فيلم اآخر يل ينتظر فر�صته يف العر�س.

ثم انتقل الفيلم بعدها اإىل املحافظات، فيما كان يعرف يف ذلك الوقت بالعر�س الثاين، حيث يتم عر�س الفيلم يف 

�صينمات الأقاليم، وق�صور الثقافة، والأندية ال�صعبية. اأنا باملنا�صبة اأرى اأن غلق اأندية الأقاليم يعد �صببا رئي�ًصا يف 

اأزمة التوزيع ال�صينمائي احلالية يف م�صر.

دافعا ل�صتمرار جتربتي كمنتج وكمخرج، و�صعدت لذلك لأنني اعتدت مراقبة  “ولد وبنت وال�صيطان”  كان جناح 

اأ�صلوب كل خمرج عملت معه، ومن هذه اخلربة ا�صتطعت ابتكار اأ�صلوبي اخلا�س دون تقليد اأحد. كما �صنعت لنف�صي 

ا يف توجيه املمثلني، يعتمد على تدريبهم اأن ين�صوا متاما وجود الكامريا، فقد كنت اأكره الفتعال، واأكره  اأ�صلوبا خا�صً

طبيعية  اأجعل  مل  كما  ُمفتعل.  كمخرج  بظهوري  حدث  اإن  ذلك  عليه  �صيرتتب  مبا  مفتعال،  املمثلني  اآداء  يخرج  اأن 

اأن ي�صتخدم  اأف�صل  ا على طبيعية اماكن الت�صوير، وكنت  اأي�صً اآداء املمثلني، بل  امل�صاهد تتوقف فقط عند طبيعية 

مدير الت�صوير الإ�صاءة النابعة مع م�صادر طبيعية، وكل ذلك من اأجل الو�صول اإىل اأق�صى درجة طبيعية ممكنة 

ت�صاهم يف تقريب العمل اإىل امل�صاهد. 

• ال�سينما العاملية	

كما قلت باأن املوجة اجلديدة يف فرن�صا اآثرت على قراري نحو الجتاه اإىل الإخراج. كنت حري�صا اأي�صا على ح�صور 

مهرجان كان با�صتمرار، وم�صاهدة اأكرب كم من العرو�س. وكان فيلم “كفاين يا قلب” اأول الأفالم التي قدمتني اإىل 

املهرجانات الدولية خمرجا، وقد ا�صرتكت به يف ق�صم �صوق الأفالم مبهرجان كان.

ل اأخفي اأنني عقب كل عودة من مهرجان كان اأظل اأفكر لأيام طويلة يف العتزال، فكنت اأرى اأن ما نقوم به وقتها ل 

عالقة له بفن ال�صينما تقريبا، وذلك من فرط انبهاري بالأ�صاليب والتقنيات العاملية اجلديدة يف خمتلف ال�صناعات 

الإبداعية. وكان ا�صرتاكي الوحيد يف فيلم عاملي يتمثل يف فيلم “ابن كليوباترا” الذي كان انتاجا م�صرتكا بني م�صر 

واإيطاليا، وكنت األعب دور �صقيق البطلة.
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• الزواج الفني بال�سيدة �سم�ض البارودي	

كنت اأرى يف �صم�س ممثلة جيدة جدا، �صاحبة موهبة متثيلية غري ُم�صتغلة، حيث يقت�صر تركيز املنتجني على عن�صر 

ممثلته  اأن  يف  الف�صل  ملخرج  فلي�س  كمخرج،  يل  حتدي  البارودي  �صم�س  مع  العمل  اأن  وجدت  فقط.  لديها  اجلمال 

جميلة، لكن حرفيته تظهر يف اإظهار براعتها وطاقتها التمثيلية. عملنا �صويا عدة اأفالم كانت على الرتتيب كالتايل: 

ثم “اتنني على الطريق”،  ثم “القطط ال�صمان”،  ثم “دموع بال خطايا”،  ثم “كفاين يا قلب”،  “اجلبان واحلب”، 
وكنت مر�صحا لتمثيل الدور لكنني ف�صلت اأن يلعب بطولته عادل اإمام. 

قررت �صم�س اأن تعتزل التمثيل بعد هذا الفيلم وترتدي احلجاب، كان مقررا اأن نبداأ عمل جديد عقب الفيلم عن 

رواية “دموع �صاحبة ال�صمو” ملو�صى �صربي، لكنني قمت باإعادة حقوق الرواية له ب�صبب اإلغاء امل�صروع، ثم قام �صمري 

�صربي ب�صراء الرواية بعد ذلك ومتثيلها.

• القطط ال�سمان	

يناق�س ظاهرة �صعود مافيا العقارات، وف�صادها، وتوح�صها الذي و�صل اإىل حد انهيار  “القطط ال�صمان”  كان فيلم 

عقارات على روؤو�س �صكانها ب�صبب الغ�س يف مواد البناء. اتفقت مع عزت الأمري �صيناري�صت الفيلم، وال�صحفي مبجلة 

عبد  لنظام  الكاملة  الإدانة  توجيه  عرب  ولي�س  كاأ�صخا�س،  العقارات  مافيا  ظاهرة  مهاجمة  على  وقتذاك  لكوكب 

النا�صر، باعتبار اأن بع�س رموزه من اأ�صحاب النفوذ تواطوؤوا مع هذه املافيا.

كان ذلك لأنني اأكره اأن اأكون رجل لكل الع�صور، وقد كان �صائدا وقت انتاج “القطط ال�صمان” الأفالم التي تهاجم 

اأعمايل، فلي�س من  ال�صادات وقتها يف  اأ�صتطيع مهاجمة  اأكن  اأنني طاملا مل  النا�صر، فكرهت ذلك باعتبار  نظام عبد 

الفرو�صية اأن اأهاجم عبد النا�صر وقد رحل عن دنيانا، لذلك قررت الرتكيز على انتقاد منط من املقاولني وامل�صوؤولني 

ا�صتفادوا واكت�صبوا من الف�صاد. اإن الف�صاد والفا�صدين هم جرثومة اأي ع�صر، �صواء �صابق، اأو حايل، اأو قادم، وانتقاد 

الف�صاد يف �صورة النظام ل ينتج �صيئا، لذلك يجب تركيز احلرب عن مبداأ الف�صاد ذاته، حتي ي�صبح طرد الفا�صدين 

ورف�صهم اجتاها جمتمعيا طبيعيا، بغ�س النظر عن طبيعة النظام ال�صيا�صي القائم.

الفيلم  انتاج  مني  يطلب  بال�صيناريو  الأمري  عزت  جائني  حيث  م�صتويات،  عدة  على  ال�صمان”  “القطط  اأرهقني 

اإىل  الفيلم  نقدم  اأن  الأمري  عزت  فاقرتح  املرتفعة،  تكلفته  ب�صبب  الفيلم  لإنتاج  ا�صتعداد  على  اأكن  مل  واإخراجه. 

املنتج فاروق جنيب، وترددت يف ذلك حيث كان فاروق حري�صا جدا فيما يتعلق بالأمور املادية، لكنه قبل بامليزانية، 

ومل يح�صر الت�صوير قط خ�صية ال�صطدام بي. ثم جاء �صدامي مع الرقابة ب�صبب عدة جمل حوارية، لكن مت حل 

النزاع فقد كانت الرقابة اأكرث انفتاحا يف ذلك الوقت. �صعدت بعدها بردود الأفعال على الفيلم جماهرييا ونقديا، 

كما ا�صتمر عر�س الفيلم لفرتة يف دور العر�س، حقق خاللها اإيرادات مرتفعة.

• اتنني على الطريق.. نهاية خا�سة	

�صفة  ادعاء  لدرجة  التجرب  به  و�صل  الب�صيوين”،  “حمزة  ا�صمه  بق�صوته  جدا  معروف  �صجن  ماأمور  هناك  كان 

الألوهية، وكان ن�س ال�صيناري�صت فاروق �صربي لفيلم “اتنني على الطريق” يحتوي على نهاية خمتلفة، حيث اأنه 

ي�صبه �صخ�صية �صرير الفيلم ب�صالح ن�صر، لكنني عندما قراأت الن�س وجدت اأن كم جربوت هذه ال�صخ�صية ينطبق على 

حمزة الب�صيوين، فاأقنعت فاروق باأن تكون النهاية يف �صورة حادث �صبيه باحلادث الذي اأنهى حياة ذلك الطاغية.

• ال�سيا�سة	

مو�صى  من  ا�صرتيت  ال�صيا�صية عندما  بالأفالم  بداأت عالقتي  البتعاد عنها.  دائما  اأف�صل  وكنت  ال�صيا�صة،  اأحب  ل 

ال�صمو. كان لدى مو�صى  يا قلب، ودموع بال خطايا، وغرام �صاحبة  3 روايات، هي: اجلبان واحلب، وكفاين  �صربى 

اأدخل اإىل عامل ال�صيا�صة من خالله، وكمخرج  �صربي بالطبع روؤية �صيا�صية، وكانت بيننا �صداقة وطيدة، فبداأت 

كان علّي اأن اأتبنى وجهة نظره كموؤلف، واأقتنع بخطابه ال�صيا�صي. وكذلك كان احلال اأي�صا مع ال�صيناري�صت اأحمد 

�صالح، وهو ناقد و�صحفي له اأي�صا وجهة نظر �صيا�صية، فاأ�صبحنا ثالثيا ُم�صي�صا لدينا خطاب نريد تقدميه من خالل 

الأفالم.

كان  ما  بقدر  مبا�صرة،  له  التعر�س  اأو  ال�صيا�صي  ال�صاأن  ال�صيا�صية رغبة مني يف خو�س غمار  اأفالمي  وهكذا مل تكن 

اإبداعية  مبفردات  فنيا  حتويله  على  ي�صاعدين  مبا  باإخراجه،  اأقوم  الذي  للعمل  ال�صيا�صي  اخلطاب  لفهم  حماولة 

تنا�صبه؛ مع مراعاتي لأهمية اأن اأكون مقتنعا مبا ت�صدره هذه الأعمال من وجهات نظر �صيا�صية، فال ميكن اأن اأقدم 

اأعمال حتتوي خطابا �صيا�صيا ل�صت مقتنعا به.

• االعتزال	

مع  لكن  ال�صتمرار،  اأنا  قررت  بينما  الطريق”  على  “اتنني  فيلم  بعد  نهائيا  التمثيل  عن  البارودي  �صم�س  توقفت 

اأو  منه  اأخجل  اأقوم مبا  الأوقات  اأي وقت من  اأكن يف  فلم  اللتزام،  اأو�صح فكرتي عن  اأن  البداية  اأود يف  اللتزام. 

اأعتربه من املعا�صي، لكنني فقط مل اأكن منتظما يف العبادات والطاعات، فقمت بتنمية اهتمامي بذلك، مع املحافظة 

على عملي، ولكنني مل اأتوقف يوما، وقمت باأدوار مهمة يف م�صواري املهني اأثناء فرتة اللتزام ويف بدايتها وي�صهد 

الذي مل يكن اأقل م�صتوى فنيا مما  اأنياب”  “ع�صفور له  ويف فيلم  “ليايل احللمية”  اجلمهور على اأدائي يف م�صل�صل 

اأعتدت تقدميه.

لكن لالأ�صف األ�صقت ال�صحافة الفنية بي وبزوجتي اتهامات باطلة بالتطرف، وباعتناق اأفكار �صيد قطب واأبو الأعلى 

الفن بناءا على فتوى  باأنني حرمت  املودودي، وعانيت من حملة �صعواء، ومت ادعاء ت�صريحات كاذبة على ل�صاين 

ال�صيخ ال�صعراوي. 

تاأثر  ب�صبب  اإرادة مني، ولكن  ل عن  اأنياب”،  له  “ع�صفور  فيلم  التمثيل لفرتة بعد  اإىل توقفي عن  الإ�صاعات  اأدت 
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املنتجني واملخرجني بتلك ال�صائعات، وت�صديق بع�صهم ملا كان ُين�صر �صدي كل يوم يف ال�صحف، وكان من ال�صعب بعد 

كل تاريخي الفني اأن اأطوف مبكاتب املنتجني اأطلب منهم العمل. التقيت بعد ذلك بحوايل 5 �صنوات مع ال�صيناري�صت 

مطيع زايد الذي كان يعد م�صل�صال عن الإمام ابن ماجة، وبعده جاء م�صل�صل “الن�صائي” ثم توالت عدة م�صل�صالت عن 

ال�صري الذاتية لأئمة الإ�صالم.

• توفيق البدري	

عندما جائني الن�س وقراأت ال�صخ�صية، �صعرت باأنني اأرى �صخ�صيتي عندما كنت يف حي ال�صيدة زينب. اأحببت نقاء 

على البدري، ومت�صكه بال�صرف، وحر�صه على الأخالقيات. اأتاين دور توفيق البدري يف مرحلة كان املجتمع امل�صري 

فيها يتحول ب�صرعة �صديدة نحو املادية، وع�صق املال حتى و�صل احلال اإىل ما نراه اليوم.

اأحببت مت�صك توفيق البدري بف�صيلتي القناعة والر�صا رغم اأ�صوله الراأ�صمالية. لقد �صعرت ب�صالم نف�صي �صديد واأنا 

األعب هذه ال�صخ�صية، حيث جمع الدور بني ع�صقي للفن ومت�صكي بكوين ممثل، ويف نف�س الوقت اآدائي لدور يت�صمن 

ُبعد اأخالقي وقيمي.

• موجة الواقعية اجلديدة يف الثمانينات	

التي  الأفالم اجلادة  نوع من  ال�صاحة  ال�صباب، حيث فر�صوا على  املخرجني  الثمانينات ملع جنم عدد من  مع بداية 

حتمل هما اجتماعيا، وروؤى عميقة ملختلف الق�صايا، وا�صتطاعوا باأفالمهم الوقوف  اأما �صينما املقاولت التي �صادت 

وقتها. اأعجبت مبحمد خان وعاطف الطيب و�صمري �صيف وداود عبد ال�صيد وغريهم، لكن اأظن اأن خاليف مع يو�صف 

�صاهني قد اأقام م�صافة بيني وبينهم.

بفيلم  وقتها  مرتبط  وكنت  جديد”،  يوم  “فجر  فيلم  معه  للعمل  طلبني  �صاهني  يو�صف  الكبري  املخرج  اأن  حدث  ما 

“ال�صياطني الثالثة” مع املخرج ح�صام الدين م�صطفى، ومل يوافق يو�صف �صاهني على النتظار حتى اأفرغ من فيلمي 
مع ح�صام الدين م�صطفى برغم اأنه مل يكن باقيا �صوى اأيام قليلة جدا، فغ�صب �صاهني ملوقفي ومل يعر�س التعاون معي 

بعد ذلك اأبدا.

اأظن اأن تاأثري يو�صف �صاهني على جيل الواقعية اجلديدة يف الثمانينات كان كبريا، واأعتقد اأن تلك الواقعة و�صعت 

م�صافة بيني وبينهم. خا�صة واأنني لالأ�صف حتدثت عدة مرات عن يو�صف �صاهني ب�صورة لي�صت جيدة اأمام ال�صحافة. 

لكن ل ينفي عدم تعاوين مع جيل الواقعية انني بالفعل كنت اأمتنى العمل معهم، وخا�صة مع داود عبد ال�صيد وي�صري 

ن�صر اهلل وجمدي اأحمد علي.

• توريث الفن	

اأدواره  باأول  اأعجبت  وعندما  البداية.  يف  معرفتي  ودون  التمثيل،  اإىل  فقط  واحد  منهم  اجته  اأبناء،  اأربعة  لدي 

ن�صحته األ يعتمد على عالقاتي بالو�صط، وكان لديه الرغبة بالفعل العتماد على نف�صه وموهبته. اأرى يف “عمر” 

طاقة وموهبة كبرية، كما يعجبني عدم ميله اإىل ال�صللية، ويتمثل دعمي الوحيد له يف تقدمي الن�صح وامل�صورة. 

• الرئي�ض االأ�سبق ح�سني مبارك	

مل اأٌقابل الرئي�س الأ�صبق ح�صني مبارك منذ اأن جاء اإىل طوال مدة حكمه. كانت مقابلتي الأوىل له اأثناء زيارتي 

على  وتربيت  ديني  اأو�صاين  وقد  عليها،  نادما  ل�صت  لكنني  كثريا،  الزيارة  هذا  ب�صبب  هوجمت  وقد  بامل�صت�صفى،  له 

وهذا الرجل له ما له وعليه ما عليه،  عيادة املري�س، وتقاليدنا امل�صرية الأ�صيلة تقول “ارحموا عزيز قوم ذل”، 

ول ميكن اإنكار خدمته لهذا الوطن ل�صنوات طويلة. اأنا ل اأخ�صى يف احلق اأحدا، واأفعل ما اأوا�صاين به ديني، ويطمئن 

اإليه �صمريي، وما قام به من اأخطاء كان ُينظر وقتها اأمام الق�صاء �صاحب القول الف�صل يف نهاية الأمر. كانت زيارتي 

ملبارك من منطلق اإن�صاين بحت، ل عالقة لها بال�صيا�صة، فقد ذهبت لعيادة رجل مري�س وم�صن وم�صاركته الحتفال 

بعيد ميالده الذي كان يق�صيه يف امل�صت�صفى، ل لكي اأدعوه للعودة اإىل احلكم.

• اجليل اجلديد يف ال�سينما	

اأنا بعيد عن ال�صينما منذ “ع�صفور له اأنياب” اأخر فيلم اأنتجته واأخرجته، لكني اأمل�س عيبا اأ�صا�صيا ي�صرتك فيه كثري 

من اأبناء اجليل اجلديد، وهو عدم ال�صتماع لأي راأي اأو ن�صح

العمل  اأ�صبه  ما  دائما  اأنني  كما  ومازلت.  البالتوه،  داخل  والدفء  البهجة  من  جو  اإ�صفاء  على  حري�صا  كنت  لقد   

بالرحلة التي يجب اأن تكون �صعيدة، من خالل حر�س جميع من فيها على التكاتف من اأجل النجاح، وهذه طريقتي 

ل�صتيعاب من حويل وتقليل امل�صاكل املعتادة اأثناء الت�صوير بقدر الإمكان. اأنتقد اليوم يف الو�صط الفني بوجه عام 

ال�صوؤال عن بع�صنا  انح�صار الهتمام بالأخالقيات، فلم يعد هناك تعامل قائم على الأخالقيات، لقد اعتاد جيلي 

البع�س، وتر�صيح بع�صنا البع�س.
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قالوا عنه..

كانت عالقة الفنان الكبري ح�صن يو�صف بالنقاد عالقة جيدة، حيث مدحوا اأعماله وعك�صت كتاباتهم حب اجلمهور 

لأدواره، واحرتامهم له كموؤ�ص�صة فنية متكاملة ممثال وخمرجا ومنتجا وموزعا. مل يختلف على موهبته التمثيلية 

يف  النقاد  كبار  اأقالم  اهتمت  كما  اليوم.  وحتى  بداياته  منذ  اجلميع  اإعجاب  مو�صع  الفني  عطاوؤه  ظل  كما  اثنان، 

م�صر بر�صد جتربته الإخراجية، وال�صتباك معها فكان اأغلب ما كتب عنها اإيجابي بدرجة جعلت توقف م�صروعه 

و�صامي  فريد  �صمري  اأمثال:  الكبار  نقادنا  كلمات  من  بع�س  خمرجا  عنه  كتب  مما  ونر�صد  ت�صاوؤل.  حمل  الإخراجي 

ال�صالموين واإيري�س نظمي.

عن فيلم “ولد وبنت وال�سيطان” يقول االأ�ستاذ �سامي ال�سالموين:

جنح املخرج ح�صن يو�صف يف تقدمي فيلم جيد وخايل من كل عيوب الفيلم امل�صري التقليدية، وهو حتى يف م�صتواه 

التكنيكي ل يقل عن خمرجينا الأ�صاتذة، بل يفوقهم يف اختياره ملو�صوع جيد وواقعي وم�صري متاما. كما يفوقهم يف 

جراأته التي جعلته يختار لفيلمه الأول مو�صوعا �صعبا وينفذه يف اخلارج. هناك بع�س العيوب طبعا، لكن تغفرها له 

�صجاعته وم�صتواه املعقول كمخرج رمبا ا�صتطاع اأن يحقق لنا ما مل يحققه “الأ�صطوات” واجلهابذة!

كما يقول االأ�ستاذ �سمري فريد عن “ولد وبنت وال�سيطان”:

اأثبت ح�صن يو�صف يف فيلمه الأول كمخرج اأنه ل يقف للمقارنة مع الهواة، واإمنا مع املحرتفني الذين ق�صوا يف املهنة 

�صنوات و�صنوات، فهو مل يقف وراء الكامريا كنوع من اللهو والت�صلية، واإمنا بذل جهدا واأثبت مقدرة اأي�صا. �صحيح اأنه 

فيلم جتاري، ولكنه ارقى انواع الأفالم التجارية التي تعالج مو�صوعا هاما وتقدم م�صمونا متقدما، و�صحيح اأن اأ�صلوبه 

تقليدي، ولكنه ل ميت ب�صلة اإىل الأفالم لجتارية التقليدية التي حتتقر اجلمهور، وتتوجه اإىل الن�صف الأ�صفل من 

اأج�صاد النا�س.

 عن فيلم “اجلبان واحلب” يقول االأ�ستاذ �سامي ال�سالموين:

الذين  اأف�صل بكثري من م�صتوى عباقرة الإخراج عندنا  الثاين كثريا، ويقدم م�صتوى  يتقدم ح�صن يو�صف يف فيلمه 

يعملون من ثالثني �صنة. واحلديث هنا بالطبع عن الإخراج يف حدوده التقليدية للفيلم امل�صري.

اأما عن فيلم “كفاين يا قلب” كتب االأ�ستاذ حممد ال�سيد �سو�سة يقول:

اإن ح�صن يو�صف قد ا�صتفاد كثريا يف هذا الفيلم من جتاربه ال�صابقة، حيث و�صع لنف�صه تقليدا جديدا باأن يخرج 

بالكامريا اإىل اخلارج، كما حدث يف فيلمه الأول “ولد وبنت وال�صيطان”، ثم التزم بهذا التقليد لينتقل بالكامريا بني 
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القاهرة و�صالزبورج وفيينا. اإن ح�صن يو�صف ل يهرب من ت�صجيل الوقائع ال�صينمائية التي ت�صفي جو الواقعية على 

العمل الفني، م�صتخدما الإ�صاءة املتميزة لكمال كرمي، ويكور نهاد بهجت، واملو�صيقى الت�صويرية التي و�صعها جمال 

�صالمة ب�صورة �صاعدت على تعميق الإح�صا�س الدرامي بالأحداث.

كما قالت الكاتبة الكبرية ح�سن �ساه عن “كفاين يا قلب”:

وجمموعات  اأبطال  يدير  كيف  يعرف  فهو  الفيلم.  بهذا  ال�صينمائي  الإخراج  عامل  يف  اأقدامه  يو�صف  ح�صن  يثبت 

املمثلني، كما اأنه ي�صتطيع من خالل تقطيعه للفيلم على الورق، وحتريكه للكامريا وللممثلني اأن يو�صل اإىل املتفرجني 

الإح�صا�س ال�صليم بال زيادة اأو نق�صان. وهو اأق�صى ما ميكن ملخرج اأن يتمناه.

وكتب االأ�ستاذ عي�سى خمتار عن فيلم “الطيور املهاجرة” قائال:

ها هو ح�صن يو�صف يوا�صل بجراأة ك�صره للقيود التي ظلت لفرتة طويلة حتد من حرية الفنان ال�صينمائي امل�صري، 

وجتعل نطلق عمله حم�صورا داخل حدود البالد.. لقد جنح ح�صن يو�صف بوجه عام يف حتقيق بناء �صينمائي متدفق 

و�صل�س لأحداث فيلمه، كما اأنه ا�صتطاع اأن ميتعنا كمخرج بف�صل تكنيكه الواعي الذكي، ومبا عر�صه علينا من مناظر 

خالبة يف البالد التي مت ت�صوير الفيلم فيها.

وكتب االأ�ستاذ مدحت اأبو بكر عن فيلم “ع�سفور له اأنياب” قائال:

يوؤكد فيلم “ع�صفور له اأنياب” عدة نقاط، اأولها: التزام الفنان ح�صن يو�صف بتقدمي فيلم خايل متاما من العنا�صر 

التقليدية لالفالم التجارية، ورغبته يف خماطبة اجلانبني العقلي والإن�صاين للم�صاهد. ثم ا�صطرار امل�صاهد للمقارنة 

بني اأحداث الفيلم واأحداث �صبق واأن �صاهدها يف العديد من الأفالم. اإن ح�صن يو�صف مازال يتمتع بتاألقه الذي جعله 

يحتل مكانا بارزا يف وجدان امل�صاهدين.

بطاقة عائلية
ال�صم: ح�صن يو�صف ح�صن

اجلن�صية: م�صري

حمل امليالد: ال�صيدة زينب – القاهرة

�صنة امليالد: 1934

ا�صم الزوجة: الفنانة املعتزلة �صم�س البارودي

عدد الأبناء: 4 اأبناء من زوجته ال�صيدة �صم�س البارودي

الأبناء:

نارميان – تعمل يف املكتبة الأكادميية الربيطانية ومقيمة يف لندن

حممود – يعمل يف جمال الربجميات ومقيم يف دبي

عمر – ممثل

عبد اهلل – حا�صل على درا�صات عليا يف الإعالم، ويعمل يف جمال اإدارة الت�صويق ويعكف حاليا على 

اإعداد اأطروحته للماج�صتري من اجلامعة الأمريكية.
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فيلموجرافيا

التمثيل

 اأنا حرة 1959- 1

اإخراج: �صالح اأبو �صيف

ال�صيد بدير - مدير  – حوار:  �صيناريو: جنيب حمفوظ  القدو�س -  اإح�صان عبد  تاأليف:  اإنتاج: رم�صي�س جنيب - 

الت�صوير: حممود ن�صر - مونتاج: عطية عبده.

بطولة: لبنى عبد العزيز، �صكري �صرحان، ح�صني ريا�س، زوزو نبيل، كمال يا�صني.

2- هدى 1959

اإخراج واإنتاج: رم�صي�س جنيب

تاأليف: حممد اأبو يو�صف، حامد عبد العزيز - مدير الت�صوير: عادل عبد العظيم - مونتاج: عطية عبده.

بطولة: لبنى عبد العزيز، عماد حمدي، ح�صني ريا�س، عمر احلريري، عبد املنعم اإبرهيم، وداد حمدي.

الغجرية 1960- 3

تاأليف واإخراج: ال�صيد زيادة

اإنتاج: اأفالم م�صر اجلديدة - مدير الت�صوير: كليليو - مونتاج: اأحمد اإ�صماعيل

بطولة: هدى �صلطان، �صكري �صرحان، عبد ال�صالم النابل�صي، حممود املليجي، �صكري �صرحان، وداد حمدي، كرمية.

�سوق ال�سالح 1960 - 4

اإخراج: كمال عطية

اإنتاج: اأفالم النجم الف�صي - تاأليف: جليل البنداري، بهجت قمر، عبد احلي اأديب

بطولة: فريد �صوقي، حممود املليجي، هدى �صلطان، حممد ر�صا، عبد ال�صالم حممد، حممد ر�صا.



2223

دماء على النيل 1961- 5

اإخراج: نيازي م�صطفى

اإنتاج:  اأفالم جمال الليثي - تاأليف: اأحمد �صكري – �صيناريو وحوار: عبد احلي اأديب 

بطولة: هند ر�صتم، فريد �صوقي، عبد الغني النجدي، اأمينة رزق، حممود فرج، اأمينة رزق، ح�صن البارودي.

ن�ساء وذئاب 1960- 6

اإخراج: ح�صام الدين م�صطفي

اإنتاج:  اأفالم الحتاد )عبا�س حلمي( - تاأليف: حممد اأبو يو�صف، اأمني يو�صف غراب – مدير الت�صوير: عادل عبد 

العظيم – مونتاج: ح�صني عفيفي.

بطولة: هند ر�صتم، عماد حمدي، فوؤاد الألفي، اأمينة رزق، ناهد �صمري، بدر نوفل.

الغجرية 1960- 7

تاأليف واإخراج: ال�صيد زيادة

اإنتاج:  اأفالم م�صر اجلديدة - مدير الت�صوير: كليليو – مونتاج: اأحمد ا�صماعيل.

بطولة: هدى �صلطان، �صكري �صرحان، عبد ال�صالم النابل�صي، ح�صني ريا�س، حممود املليجي، ح�صن حامد.

�سوق ال�سالح 1960- 8

اإخراج: كمال عطية

قمر  بهجت  وحوار(،  و�صيناريو  )ق�صة  البنداري  جليل  – تاأليف:  املليجي(  )حممود  الف�صي  النجم  اأفالم  اإنتاج:  

)�صيناريو وحوار(، عبد احلي اديب )�صيناريو وحوار( - مدير الت�صوير: م�صطفى ح�صن – مونتاج: ح�صني عفيفي.

بطولة: هدى �صلطان، فريد �صوقي، حممد ر�صا، عبد ال�صالم حممد، حممود املليجي.

مافي�ض تفاهم 1961- 9

اإخراج: عاطف �صامل

– مونتاج: ح�صنوف، مدير  – تاأليف: نريوز عبد امللك - مدير الت�صوير: م�صطفى ح�صن  اإنتاج:  اأفالم حلمي رفلة 

الت�صوير: برونو �صلفي، كمال كرمي.

بطولة: �صعاد ح�صني، ح�صني ريا�س، علوية جميل، نبيلة عبيد، زينات �صدقي.

التلميذة 1961- 10

ق�صة واإخراج: ح�صن الإمام

اإنتاج:  اأفالم حلمي رفلة – �صيناريو وحوار: حممد م�صطفى �صامي -  مونتاج: ر�صيدة عبد ال�صالم، مدير الت�صوير: 

كمال كرمي.

بطولة: �صادية، اأمينة رزق، نيللي مظلوم، اأمال فريد، فاخر فاخر.

يف بيتنا رجل 1961- 11

اإخراج: هرني بركات

اإنتاج: اأفالم بركات – تاأليف: اإح�صان عبد القدو�س، يو�صف عي�صى - مدير الت�صوير: وديد �صري– مونتاج: كمال 

فهمي.

بطولة: عمر ال�صريف، زبيدة ثروت، ح�صني ريا�س، توفيق الدقن، ر�صدي اأباظة، زهرة العال، عبد اخلالق �صالح.

اخلر�ساء 1961- 12

اإخراج: ح�صن الإمام

اإنتاج: اأفالم العامل العربي – تاأليف: حممد م�صطفى �صامي - مدير الت�صوير: وحيد فريد– مونتاج: ر�صيدة عبد 

ال�صالم.

بطولة: �صمرية اأحمد، عماد حمدي، زوزو نبيل، فاخر فاخر، عبد ال�صالم حممد 



2425

دماء على النيل 1961- 13

اإخراج: نيازي م�صطفي

اإنتاج: جمال الليثي – تاأليف: اأحمد �صكري )ق�صة وحوار(، عبد احلي اأديب )�صيناريو(، بهجت قمر )حوار( - مدير 

الت�صوير: كليليو – مونتاج: ر�صيدة عبد ال�صالم.

بطولة: فريد �صوقي، هند ر�صتم، اأمينة رزق، فاخر فاخر، عبد الغني النجدي، ح�صن حامد.

 قا�سي الغرام 1962- 41

اإخراج: ح�صن ال�صيفي

اإنتاج: اأفالم اأديب جابر – تاأليف: اأبو ال�صعود الإبياري - مدير الت�صوير:  م�صعود عي�صى – مونتاج: اأجنا وميال.

بطولة: نادية لطفي، لبلبة، زينات �صدقي، ميمي �صكيب، عبد ال�صالم النابل�صي، عديل كا�صب.

�سفيقة القبطية 1962- 15

اإخراج: ح�صن الإمام

 – – تاأليف: حممد م�صطفى �صامي، جليل البنداري - مدير الت�صوير:  عبد احلليم ن�صر  اإنتاج: اأفالم حلمي رفلة 

مونتاج: ح�صني اأحمد.

بطولة: هند ر�صتم، ح�صني ريا�س، فوؤاد املهند�س، زيزي البدراوي، اأمينة رزق، �صالح من�صور.

كلهم اأوالدي 1962- 16

اإخراج: احمد �صياء الدين

اإ�صماعيل )�صيناريو وحوار(، فريد �صوقي )ق�صة و�صيناريو وحوار( - مدير  – تاأليف: كمال  اإنتاج: جنيب خوري 

الت�صوير:  م�صعود عي�صى – مونتاج: ح�صني اأحمد.

بطولة: �صالح ذو الفقار، �صكري �صرحان، اأمينة رزق، زيزي البدراوي، توفيق الدقن. 

�سلوى يف مهب الريح 1962- 17

اإخراج: ال�صيد بدير

بدير  ال�صيد  وحوار(،  )�صيناريو  �صامي  م�صطفى  حممد  )ق�صة(،  تيمور  حممود  تاأليف:   – وايل  اإبراهيم  اإنتاج: 

)�صيناريو وحوار( - مدير الت�صوير:  عبد العزيز فهمي – مونتاج: كمال اأبو العال.

بطولة: زبيدة ثروت، �صكري �صرحان، ر�صدي اأباظة، حممود املليجي، �صالح نظمي. 

مذكرات تلميذة 1962- 18

اإخراج: اأحمد �صياء الدين

اإنتاج: جمهورية فيلم – ق�صة: عديل املولد - �صيناريو وحوار: حممد ابو يو�صف، فاروق �صعيد، اأحمد �صياء الدين - 

مدير الت�صوير:  فيكتور اأنطون – مونتاج: ح�صني اأحمد.

بطولة: نادية لطفي، اأحمد رمزي، يو�صف فخر الدين، مديحة �صامل، زيزي م�صطفى. 

�سراع مع املالئكة 1962- 19

تاأليف واإخراج: ح�صن توفيق

اإنتاج: التليفزيون العربي - مدير الت�صوير: اأحمد عطية – مونتاج: عطية عبده.

بطولة: �صعاد ح�صني، �صالح �صرحان، �صميحة توفيق، توفيق الدقن، �صالح نظمي. 

اخلطايا 1962- 20

اإخراج: ح�صن الإمام

مدير   - �صامي  م�صطفى  حممد  عثمان،  حممد  تاأليف:   – و�صركاه(  الوهاب  عبد  )حممد  الفن  �صوت  اأفالم  اإنتاج: 

الت�صوير: وحيد فريد – مونتاج: األبري جنيب.

بطولة: عبد احلليم حافظ، نادية لطفي، مديحة ي�صري، حممود املليجي، فاخر فاخر. 
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�سر الغائب 1962- 21

اإخراج: كمال عطية

اإنتاج:  ر�صدي اأباظة – تاأليف: ر�صدي اأباظة )ق�صة(، كمال عطية )ق�صة و�صيناريو وحوار(، ن�صيم �صحاتة )ق�صة 

و�صيناريو وحوار( - مدير الت�صوير:  كليليو – مونتاج: ح�صني عفيفي.

بطولة: حتية كاريوكا، ر�صدي اأباظة، ، توفيق الدقن، عبد اخلالق �صالح، عدوي غيث. 

امراأة على الهام�ض 1963- 22

اإخراج: ح�صن الإمام

اإنتاج: جربائيل تلحمي - تاأليف: حممد م�صطفى �صامي )�صيناريو وحوار(، ح�صن الإمام )ق�صة( – مدير الت�صوير: 

األبري ريا�س - مونتاج: ر�صيدة عبد ال�صالم.

بطولة: هند ر�صتم، حممد عو�س، زوزو نبيل، زيزي البدراوي، هالة فاخر.

احل�سناء والطلبة 1963- 23

اإخراج: اأحمد �صياء الدين

اإنتاج: جمهورية فيلم - تاأليف: عديل املولد )ق�صة(، �صياء الدين بيرب�س )�صيناريو وحوار(، نبيل غالم )�صيناريو 

وحوار( – مدير الت�صوير: كمال كرمي - مونتاج: ح�صني عفيفي.

بطولة: �صكري �صرحان، عماد حمدي، �صويكار، عزت اأبو عوف، �صمرية حم�صن.

�سجني الليل 1963- 24

اإخراج: حممود فريد

تاأليف: يو�صف اإدري�س – مدير الت�صوير: كمال كرمي - مونتاج: ح�صني عفيفي.

بطولة: �صكري �صرحان، �صميحة اأيوب، زيزي البدراوي، حممود املليجي، علوية جميل، جنوى فوؤاد.

منتهى الفرح 1963- 25

اإخراج: حممد �صامل

اإنتاج: املوؤ�ص�صة العامة لالإنتاج ال�صينمائي العربي - تاأليف: حممد �صامل )ق�صة(، جليل البنداري )�صيناريو وحوار( 

– مديرا الت�صوير: وديد �صري، عبد احلليم ن�صر - مونتاج: ح�صني عفيفي.

الهنيدي، حممد ر�صا،  اأمني  اأحمد، مها �صربي،  �صادية، فايزة  الوهاب، فريد الأطر�س، �صباح،  بطولة: حممد عبد 

�صمري غامن.

 زقاق املدق 1963- 62

اإخراج: ح�صن الإمام

اإنتاج: رم�صي�س جنيب - تاأليف: جنيب حمفوظ )ق�صة(، �صعد الدين وهبة )�صيناريو وحوار( – مدير الت�صوير: علي 

ح�صن - مونتاج: ر�صيدة عبد ال�صالم.

بطولة: يو�صف �صعبان، �صادية، ح�صني ريا�س، �صالح قابيل، عقيلة راتب، حممد ر�صا، توفيق الدقن.

الباب املفتوح 1963- 27

اإنتاج واإخراج: بركات

ق�صة: لطيفة الزيات – �صيناريو: يو�صف عي�صى، بركات، لطيفة الزيات – حوار: لطيفة الزيات، يو�صف عي�صى – 

مدير الت�صوير:  وحيد فريد - مونتاج: فتحي قا�صم.

�صكيب،  ميمي  احلديني،  حممود  مر�صي،  حممود  قابيل،  �صالح  ريا�س،  ح�صني  �صليم،  �صالح  حمامة،  فاتن  بطولة: 

�صويكار.

اأم العرو�سة 1963- 28

اإخراج: عاطف �صامل

الت�صوير:  – مدير  اأديب  – �صيناريو: عبد احلي  ال�صحار  - ق�صة: عبد احلميد جودة  اأفالم جنيب خوري  اإنتاج: 

م�صعود عي�صى - مونتاج: ح�صني اأحمد.

بطولة: �صمرية اأحمد، يو�صف �صعبان، عماد حمدي، حتية كاريوكا، عديل كا�صب، مديحة �صامل، ملك اجلمل.
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ال�سيطان ال�سغري 1963- 29

اإخراج: كمال ال�صيخ

اإنتاج: اأفالم جمال الليثي – �صيناريو وحوار: �صربي عزت، كمال ال�صيخ – مدير الت�صوير: حممود ن�صر - مونتاج: 

�صعيد ال�صيخ.

بطولة: �صمرية اأحمد، كمال ال�صناوي، �صالح من�صور، اأحمد خمي�س، حممد يحيى، �صلوى حممد.

على �سفاف النيل 1963- 30

اإخراج: كوناكاهريا

اإنتاج: حلمي رفلة )اإنتاج م�صري ياباين م�صرتك( – ق�صة و�صيناريو وحوار: نوبووياماوا، حممد اأبو يو�صف – مدير 

الت�صوير: يو�صريو يامازاكي - مونتاج: ح�صن حلمي )ح�صنوف(.

بطولة: اي�صيهارا يوجريو، �صادية، ايزومي اي�صكاوا، كمال ال�صناوي، حممود املليجي.

العمر اأيام 1964 - 31

اإخراج: يو�صف عي�صى

– مدير الت�صوير: اإبراهيم عادل - مونتاج:  –  تاأليف: �صريين، �صيناريو وحوار: يو�صف عي�صى  اإنتاج: م�صر فيلم 

ح�صني اأحمد.

بطولة: �صكري �صرحان، مها �صربي، زيزي البدراوي، �صمري �صربي، عبد اخلالق �صالح.

ال�سياطني الثالثة 1964- 32

اإخراج: ح�صام الدين م�صطفى

–  فكرة: لو�صيان لمربت – �صيناريو وحوار: بهجت قمر، حممد كامل  اإنتاج: اأفالم الحتاد )عبا�س حلمي و�صركاه( 

عبد ال�صالم – مدير الت�صوير: عادل عبد العظيم - مونتاج: فكري ر�صتم.

بطولة: ر�صدي اأباظة، اأحمد رمزي، برلنتي عبد احلميد، نوال اأبو الفتوح، عبد العليم خطاب.

�سادية اجليل 1964- 33

تاأليف واإخراج: اأحمد �صياء الدين

اإنتاج: �صركة ال�صينما اللبنانية )فواز اإخوان( – مدير الت�صوير: اإبراهيم عادل - مونتاج: ح�صني عفيفي.

بطولة: فريد �صوقي، ربيعة عز الدين، برلنتي عبد احلميد، حممود املليجي، ح�صني ريا�س، توفيق الدقن.

ثورة البنات 1964- 34

تاأليف واإخراج: كمال عطية

اإنتاج: املوؤ�ص�صة الع�صرية لل�صينما – مدير الت�صوير: م�صعود عي�صى، كليليو - مونتاج: ح�صني اأحمد.

بطولة: نادية لطفي، يو�صف فخر الدين، نوال اأبو الفتوح، كرمية ال�صريف، ع�صمت حممود، ميمي �صكيب، اأبو بكر 

عزت.

ابن كليوباترا 1964- 35

اإخراج: فردينالدو بالدي

اإنتاج: �صتيلور فيلمز )انتاج م�صري اإيطايل م�صرتك( – ق�صة و�صيناريو وحوار: اأناكليتو فونتيني -  �صيناريو وحوار: 

فرانكو ايرالدي، فردينالدو بالدي - مدير الت�صوير: بيتو األربتيني - مونتاج: اأوتيللو كولجنيلي.

بطولة: مارك دامون، �صي�صيال جابيل، اأرنالدو فوا، �صكري �صرحان، �صمرية اأحمد، ليلى فوزي، باولو جوزلينو، يحيى 

�صاهني، عبد اخلالق �صالح.

اآخر �سقاوة 1964- 36

اإخراج: عي�صى كرامة

اإنتاج: كرامة فيلم – تاأليف: اأنور عبد امللك - مدير الت�صوير: م�صطفى  ح�صن - مونتاج: عبد العزيز فخري.

بطولة: اأحمد رمزي، زيزي البدراوي، حممد عو�س، اإ�صتيفان رو�صتي، حممد ر�صا، �صمري غامن.
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مع النا�ض 1964- 37

اإخراج: كمال عطية

اإنتاج: �صتار فيلم )توفيق ال�صباحي( – تاأليف: ح�صني عبد النبي - مدير الت�صوير: �صياء املهدي - مونتاج: ح�صني 

اأحمد.

بطولة: �صمرية اأحمد، عماد حمدي، حممد العزبي، هالة ال�صواربي، اأمرية.

منر التالمذة 1964- 38

اإخراج: عي�صى كرامة

اإنتاج: عديل املولد – تاأليف: عديل املولد، ي�س ندمي - مدير الت�صوير: فيكتور اأنطون - مونتاج: عبد العزيز فخري.

بطولة: �صمرية اأحمد، توفيق الدقن، اأحمد رمزي، حممد عو�س، عبد اللطيف التلباين.

املغامرة الكربى 1964 - 39

اإخراج: حممود فريد

اإنتاج: �صتار فيلم )توفيق ال�صباحي( – ق�صة: كمال عطية، �صيناريو وحوار: بهجت قمر - مدير الت�صوير: �صياء 

املهدي - مونتاج: ح�صني اأحمد.

بطولة: فريد �صوقي، جنوى فوؤاد، مديحة �صامل، نوال اأبو الفتوح، عزيزة حلمي.

حكاية جواز 1964- 40

اإخراج: ح�صن ال�صيفي

اإنتاج: اأفالم جنيب خوري – تاأليف: حممد عثمان - مدير الت�صوير: األبري ريا�س - مونتاج: ح�صني اأحمد.

بطولة: �صعاد ح�صني، �صكري �صرحان، ماري منيب، اأمينة رزق، ح�صن فايق.

للرجال فقط 1964- 41

اإخراج: حممود ذو الفقار

اإنتاج: اأفالم جمال الليثي – ق�صة: حممود ذو الفقار، �صيناريو وحوار: حممد اأبو يو�صف - مدير الت�صوير: وديد 

�صري - مونتاج: ح�صني اأحمد.

بطولة: نادية لطفي، �صعاد ح�صني، اإيهاب نافع، يو�صف �صعبان، حممد �صبيح.

العزاب الثالثة 1964- 42

اإخراج: حممود فريد

اإنتاج: اأفالم اأديب جابر – تاأليف: حممد ابو يو�صف - مدير الت�صوير: م�صعود عي�صى - مونتاج: ح�صني اأحمد.

بطولة: �صعاد ح�صني، عادل ماأمون، عبد املنعم اإبراهيم، حممد املوجي، مديحة �صامل، نادية عزت.

مطلوب اأرملة 1965 - 43

اإخراج: عي�صى كرامة

اإنتاج: اأفالم ال�صعلة – تاأليف: عي�صى كرامة، ح�صني عبد النبي - مدير الت�صوير: اإبراهيم عادل، م�صطفى ح�صن - 

مونتاج: عبد العزيز فخري.

بطولة: نادية لطفي، حممد عو�س، ثريا فخري، يو�صف �صعبان، فاتن ال�صوبا�صي.

املغامرون الثالثة 1965- 44

اإخراج: ح�صام الدين م�صطفى

– ق�صة: عديل املولد - �صيناريو وحوار: بهجت قمر، عبد الفتاح ال�صيد - مدير الت�صوير:  اإنتاج: جمهورية فيلم 

كمال كرمي، مونتاج: فكري ر�صتم.

بطولة: �صعاد ح�صني، اأحمد رمزي، حممد عو�س، حممد ر�صا، عادل اأدهم، عبد الغني قمر.
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احلب اخلالد 1965- 45

اإخراج: زهري بكري

اإنتاج: اأفالم اأمية – تاأليف: اأنور عبد امللك، زهري بكري، عبد ال�صالم مو�صى - مدير الت�صوير: علي ح�صن - مونتاج: 

ح�صني عفيفي.

بطولة: هند ر�صتم، عماد حمدي، حممد الدفراوي، �صريف يحيى، جالل عي�صى، نادية اجلندي.

�سبيان وبنات 1965- 46

تاأليف واإخراج: ح�صني حلمي املهند�س

اإنتاج: اأوليمبيا فيلم  - مدير الت�صوير: فيكتور اأنطون - مونتاج: ح�صني اأحمد.

بطولة: يحيى �صاهني، ناهد �صريف، اأحمد رمزي، مديحة �صامل، نوال اأبو الفتوح، �صهري املر�صدي.

ال�سقيقان 1965- 47

اإخراج: ح�صن ال�صيفي

اإنتاج: اأفالم ح�صن ال�صيفي – تاأليف: ح�صني عبد النبي - مدير الت�صوير: كمال كرمي - مونتاج: فكري ر�صتم.

بطولة: زهرة العال، عماد حمدي، �صويكار، اأحمد رمزي، عزيزة حلمي، عبد اخلالق �صالح.

با�سم احلب 1965- 48

اإخراج: ال�صيد زيادة

اإنتاج: اأحمد اأبو الوفا و�صركاه – تاأليف: ح�صن حامد، فايق اإ�صماعيل - مدير الت�صوير: عبد احلليم ن�صر - مونتاج: 

فكري ر�صتم.

بطولة: لبنى عبد العزيز، يحيى �صاهني، ناهد �صمري، ح�صن حامد، مديحة كامل، روحية خالد.

مدر�ض خ�سو�سي 1965- 49

اإخراج: اأحمد �صياء الدين 

اإنتاج: جمهورية فيلم – تاأليف: عديل املولد )ق�صة و�صيناريو وحوار(، اأحمد �صياء الدين )�صيناريو وحوار( - مدير 

الت�صوير: فيكتور اأنطون - مونتاج: ح�صني اأحمد.

بطولة: نادية لطفي، عماد حمدي، حممود املليجي، يو�صف �صعبان، عديل كا�صب.

الثالثة يحبونها 1965- 50

اإخراج: حممود ذو الفقار

اإنتاج: �صركة القاهرة لل�صينما – تاأليف: اأمني يو�صف غراب - مدير الت�صوير: حممود ن�صر - مونتاج: فكري ر�صتم.

بطولة: �صعاد ح�صني، ناهد �صريف، يو�صف فخر الدين، �صعد قطب.

�سكون العا�سفة 1965 - 51

اإخراج: اأحمد �صياء الدين

اإنتاج: فيلمنتاج - تاأليف: حممد عبد احلليم عبد اهلل )ق�صة و�صيناريو وحوار(، نبيل غالم )�صيناريو وحوار( – 

مدير الت�صوير: كمال كرمي - مونتاج: ح�صني عفيفي.

بطولة: ليلى فوزي، عديل كا�صب، �صكري �صرحان، زيزي البدراوي، عماد حمدي، اآمال فريد، �صميحة توفيق.

�سارق عمته 1964 )الفيلم الق�سري الثالث من فيلم “3 ل�سو�ض”(- 52

اإخراج: كمال ال�صيخ

ق�صة: اإح�صان عبد القدو�س - مدير الت�صوير: كمال ال�صريف - مونتاج: ر�صيدة عبد ال�صالم.

بطولة: اإبراهيم ال�صامي، اإح�صان �صريف، ميمي �صكيب، مديحة �صامل، �صهري الباروين.
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 ثورة اليمن 1966- 35

اإخراج: عاطف �صامل

عبد  الت�صوير:  مدير  مر�صي–  �صالح  – تاأليف:  رفلة(  )حلمي  العربي  ال�صينمائي  لالإنتاج  العامة  ال�صركة  اإنتاج: 

احلليم ن�صر - مونتاج: ر�صيدة عبد ال�صالم.

بطولة: ماجدة، �صالح قابيل، عماد حمدي، ح�صن البارودي، عبد العظيم عبد احلق.

اأجازة �سيف 1966- 54

اإخراج: �صعد عرفة

�صياء  الت�صوير:  مدير  يو�صف–  اأبو  حممد  وحوار:  �صيناريو  عرفة،  �صعد  و�صيناريو:  – ق�صة  كويني  ماري  اإنتاج: 

املهدي - مونتاج: �صعيد ال�صيخ.

بطولة: فريد �صوقي، جنوى فوؤاد، نيللي، زكي ر�صتم، �صهري فخري.

االأ�سدقاء الثالثة 1966- 55

اإخراج: اأحمد �صياء الدين

ق�صة و�صيناريو: عديل املولد – �صيناريو وحوار: عبد الفتاح ال�صيد – مدير الت�صوير: فيكتور اأنطون - مونتاج: عبد 

العزيز فخري.

بطولة: حممد عو�س، اأحمد رمزي، يو�صف �صعبان، جنوى فوؤاد، جنالء فتحي، �صمري غامن، ماجدة اخلطيب.

تفاحة اآدم 1966- 56

اإخراج: فطني عبد الوهاب

– مدير  القا�صي، فتحي زكي  اإ�صماعيل  – �صيناريو وحوار:  الدين �صوكت  العزيز فهمي - ق�صة: �صيف  اإنتاج: عبد 

الت�صوير: عبد العزيز فهمي - مونتاج: ح�صني عفيفي.

بطولة: هند ر�صتم، �صالح من�صور، نعيمة و�صفي، يحيى �صاهني، ملك اجلمل.

خان اخلليلي 1966- 57

اإخراج: عاطف �صامل

اإنتاج: �صركة القاهرة لل�صينما - ق�صة: جنيب حمفوظ – �صيناريو وحوار: حممد م�صطفى �صامي – مدير الت�صوير: 

عبد العزيز فهمي - مونتاج: �صعيد ال�صيخ.

بطولة: �صمرية اأحمد، عماد حمدي، حتية كاريوكا، عبد الوارث ع�صر، توفيق الدقن، عبد اخلالق �صالح، عبد العظيم 

عبد احلق.

اآخر العنقود 1966- 58

اإخراج: زهري بكري

اإنتاج: اأمية فيلم - تاأليف: زهري بكري – مدير الت�صوير: علي ح�صن - مونتاج: عبد العزيز فخري.

بطولة: �صالح قابيل، عبد املنعم اإبراهيم، �صم�س البارودي، توفيق الدقن، لبلبة، زين الع�صماوي.

احلياة حلوة 1966- 59

اإخراج: حلمي حليم

اإنتاج: فيلمنتاج – ق�صة: حممود فرج -  �صيناريو وحوار: حممد م�صطفى، حممد م�صطفى، اإيهاب الأزهري – مدير 

الت�صوير: كمال كرمي - مونتاج: ر�صيدة عبد ال�صالم.

بطولة: نادية لطفي، عبد املنعم اإبراهيم، يو�صف فخر الدين، ال�صيف اأحمد، عبد ال�صالم حممد.

بنت �سقية 1967- 60

اإخراج: ح�صام الدين م�صطفى

اإنتاج: جمهورية فيلم – تاأليف: عديل املولد )ق�صة و�صيناريو وحوار(، عبد الفتاح ال�صيد )�صيناريو وحوار( – مدير 

الت�صوير: كمال كرمي - مونتاج: ح�صني اأحمد.

بطولة: نادية لطفي، حممد عو�س، نوال اأبو الفتوح، عبد املنعم مدبويل، ال�صيد را�صي، �صمري غامن.
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اللقاء الثاين 1967- 61

اإخراج: ح�صن ال�صيفي

 - كرمي  كمال  الت�صوير:  – مدير  عثمان  حممد  وحوار:  �صيناريو   - ال�صباعي  يو�صف  – ق�صة:  فيلم  لوت�س  اإنتاج: 

مونتاج: ر�صيدة عبد ال�صالم.

بطولة: �صعاد ح�صني، اأحمد مظهر، كمال يا�صني، زهرة العال. 

�ساطيء املرح 1967- 62

اإخراج: ح�صام الدين م�صطفى

اإنتاج: جمهورية فيلم – تاأليف: عديل املولد )ق�صة و�صيناريو وحوار(، عبد الفتاح ال�صيد )�صيناريو وحوار( – مدير 

الت�صوير: فيكتور اأنطون - مونتاج: فكري ر�صتم.

بطولة: جناة، ال�صيف اأحمد، ميمي �صكيب، جورج �صيدهم، يو�صف فخر الدين، عبد املنعم مدبويل، عديل كا�صب.

�سقة الطلبة 1967- 63

اإخراج: طلبة ر�صوان

اإنتاج: اأفالم فار�س وهبة – �صيناريو وحوار: اأبو ال�صعود الإبياري – مدير الت�صوير: فار�س وهبة - مونتاج: فتحي 

قا�صم.

بطولة: �صعاد ح�صني، اأحمد رمزي، حممد عو�س، جنوى فوؤاد، اأبو بكر عزت، عبد املنعم مدبويل، عديل كا�صب، عبد 

ال�صالم حممد، ر�صدي اأباظة. 

ن�ساء بال غد 1968- 64

اإخراج: ح�صام الدين م�صطفى

– مدير الت�صوير:  – �صيناريو: ح�صام الدين م�صطفى  – ق�صة وحوار: في�صل ندا  ال�صيخ يا�صني  اأنور  اأفالم  اإنتاج: 

غ�صان هارون – مونتاج: مي�صال تامر.

بطولة: �صمرية اأحمد، نيللي، عادل اأدهم، ناهد ي�صري، غ�صان مطر 

نار احلب 1968- 65

اإخراج: فاروق عجرمة

اإنتاج: اأديب جابر – تاأليف: ر�صا مي�صر )�صيناريو(، د. م�صطفى حممود )حوار( – مدير الت�صوير: م�صعود عي�صى 

– مونتاج: مي�صال تامر.

بطولة: �صعاد ح�صني، جوليا �صو، فيليب عقيقي، مادي داود، حممد ال�صيد. 

حب وخيانة 1968- 66

اإخراج: ال�صيد بدير

اإنتاج: ح�صني ياقوت – ق�صة �صيناريو وحوار: نا�صر ح�صني – مدير الت�صوير: عبد املنعم بهن�صي - مونتاج: �صالح 

خليل.

بطولة: ناهد �صريف، جنوى فوؤاد، توفيق الدقن، عبد املنعم اإبراهيم، اأ�صرف عبد الغفور. 

حكاية 3 بنات  1968- 67

اإخراج: حممود ذو الفقار

اإنتاج: اأفالم الحتاد )عبا�س حلمي( – ق�صة: ال�صيد بدير – �صيناريو وحوار: حممد اأبو يو�صف – مدير الت�صوير: 

كمال كرمي - مونتاج: ح�صني اأحمد.

بطولة: �صعاد ح�صني، �صم�س البارودي، حممد ر�صا، يو�صف فخر الدين، عادل اإمام، عماد حمدي. 

ال�سريك 1968- 68

اإخراج: عاطف �صامل

اإنتاج: املوؤ�ص�صة امل�صرية العامة لل�صينما – ق�صة: �صالح اأبو �صيف - �صيناريو: عاطف �صامل، فاروق �صعيد – حوار: 

�صالح حافظ، فاروق �صعيد – مدير الت�صوير: عبد العزيز فهمي - مونتاج: ح�صني عفيفي.

بطولة: �صمرية اأحمد، حممد عو�س، نبيلة عبيد، اأحمد لوك�صر، ح�صن البارودي، هدى �صلطان، حممد ر�صدي، زينات 

�صدقي، خريية اأحمد.
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اأفراح  1968- 69

اإخراج: اأحمد بدرخان

اإنتاج: �صركة القاهرة لالإنتاج ال�صينمائي – تاأليف: يو�صف عي�صى )ق�صة و�صيناريو وحوار(، حممد م�صطفى �صامي 

)�صيناريو وحوار( – مدير الت�صوير: وحيد فريد - مونتاج: ح�صني عفيفي.

بطولة: جنالء فتحي، رنده، عادل اإمام، عادل اأدهم، �صعيد اأبو بكر، جورج �صيدهم، �صمري غامن، ال�صيف اأحمد. 

7 اأيام يف اجلنة  1968- 70

اإخراج: فطني عبد الوهاب

اإنتاج: ال�صركة العربية لل�صينما )رم�صي�س جنيب( – تاأليف: حممد م�صطفى �صامي )ق�صة و�صيناريو وحوار(، علي 

الزرقاين )حوار( – مدير الت�صوير: فيكتور اأنطون - مونتاج: ح�صني عفيفي.

بطولة: جناة ال�صغرية، عادل اإمام، اأمني الهنيدي، توفيق الدقن، يو�صف فخر الدين. 

�سهر ع�سل بدون اإزعاج 1968 - 71

اإخراج: عبد املنعم �صكري

اإنتاج: اأفالم الن�صر العربي – تاأليف: اأحمد عبد الوهاب )ق�صة وحوار(، ع�صمت خليل )�صيناريو وحوار( – مدير 

الت�صوير: عادل عبد العظيم - مونتاج: فكري ر�صتم.

بطولة: حممد عو�س، اأمني الهنيدي، ناهد �صريف، ح�صن حامد، يو�صف عوف. 

الزواج على الطريقة احلديثة 1968 - 72

تاأليف اإخراج: �صالح كرمي

اإنتاج: �صهرزاد فيلم – مدير الت�صوير: كمال كرمي - مونتاج: علوي فايد.

�صمري غامن، عبد  اأحمد،  ال�صيف  �صيدهم،  �صعاد ح�صني، حممد ر�صا، عبا�س فار�س، ح�صن م�صطفى، جورج  بطولة: 

املنعم اإبراهيم. 

الق�سية 68 1968 - 73

اإخراج: �صالح ابو �صيف

– ق�صة: لطفي اخلويل - �صيناريو وحوار: �صالح اأبو �صيف، وفية خريي،  اإنتاج: املوؤ�ص�صة امل�صرية العامة لل�صينما 

علي عي�صى – مدير الت�صوير: عبد احلليم ن�صر - مونتاج: ح�صني عفيفي.

بطولة: مريفت اأمني، �صالح من�صور، حممد ر�صا، عقيلة راتب، نعيمة ال�صغري، ح�صن م�صطفى، حممود يا�صني. 

فتاة اال�ستعرا�ض 1969 - 74

اإخراج: حممود ذو الفقار

اإنتاج: اأفالم الحتاد )عبا�س حلمي( – �صيناريو وحوار: حممد اأبو يو�صف – مدير الت�صوير: وديد �صري - مونتاج: 

ح�صني اأحمد.

بطولة: �صعاد ح�صني،عادل اإمام، عبد املنعم مدبويل، ال�صيد را�صي، ح�صن عفيفي. 

احلب والفلو�ض 1969 - 75

اإخراج: ح�صن الإمام

اإنتاج: اأفالم اأنور ال�صيخ يا�صني – ق�صة و�صيناريو وحوار: ح�صن الإمام، في�صل ندا – مدير الت�صوير: غ�صان هارون - 

مونتاج: عبد العزيز فخري.

بطولة: زياد مكوك، اأماليا اأبي �صالح، هند طاهر، زكي حمود، ناهد �صريف، �صفيق ح�صن. 

جمرم حتت االختبار 1969- 76

اإخراج: عبد املنعم �صكري

– مدير الت�صوير: �صعيد بكر - مونتاج:  اأحمد عبد الوهاب  – ق�صة �صيناريو وحوار:  اأفالم الن�صر العربي  اإنتاج: 

فكري ر�صتم.

بطولة: نيللي، �صهري املر�صدي، ح�صن حامد، جمال اإ�صماعيل، �صيف اهلل خمتار، ح�صن م�صطفى. 
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م�ساكل البنات 1969- 77

تاأليف واإخراج: عثمان �صاوان

اإنتاج: اأديب جابر – مدير الت�صوير: عزت طاهر.

بطولة: �صمرية اأحمد، فاريبا حامتي، �صامية فكري،  

�سيء من العذاب 1969 - 78

�صيناريو واإخراج: �صالح اأبو �صيف

اإنتاج: رم�صي�س جنيب – ق�صة �صيناريو وحوار: اأحمد رجب – اأعدها لل�صينما: جنيب حمفوظ – مدير الت�صوير: 

اإبراهيم �صامات – مونتاج: ح�صني عفيفي.

بطولة: �صعاد ح�صني، يحيى �صاهني، فاروق جنيب، حممد الديب، عبد املنعم مدبويل، اأحمد توفيق، �صمرية حم�صن. 

عائالت حمرتمة 1969- 79

اإخراج: عبد الرحمن اخلمي�صي

اأحمد  )�صيناريو(،  احل�صيني  مهدي  و�صيناريو(،  )ق�صة  اخلمي�صي  الرحمن  عبد  – تاأليف:  لل�صينما  الفنية  اإنتاج: 

اخلمي�صي )حوار( – مدير الت�صوير: عبد املنعم بهن�صي – مونتاج: �صالح خليل.

ح�صن  كامل،  مديحة  حمدي،  مديحة  الفتوح،  اأبو  نوال  كا�صب،  عديل  �صريف،  ناهد  اإبراهيم،  املنعم  عبد  بطولة: 

م�صطفى. 

زوجة غيورة جدا 1969- 80

اإخراج: حلمي رفلة

اإنتاج: حلمي رفلة – تاأليف: حممد كامل ح�صن )ق�صة(، حممد عبد الرحمن )�صيناريو وحوار( – مدير الت�صوير: 

كمال كرمي – مونتاج: ح�صنوف.

بطولة: عبد املنعم اإبراهيم، زبيدة ثروت، نبيلة عبيد، اأمرية، هالة ال�صواربي، حممود فرج، ح�صني ال�صربيني. 

اأ�سرار البنات 1969 - 81

اإخراج: حممود ذو الفقار

اإنتاج: جمهورية فيلم – تاأليف: عديل املولد )ق�صة و�صيناريو وحوار(، عبد الفتاح ال�صيد )�صيناريو وحوار( – مدير 

الت�صوير: كمال كرمي – مونتاج: فكري ر�صتم.

بطولة: نيللي، جنالء فتحي، يو�صف فخر الدين، توفيق الدقن، حممد ر�صا، عدديل كا�صب، فاطمة مظهر. 

كيف تتخل�ض من زوجتك 1969- 82

اإخراج: عبد املنعم �صكري

اإنتاج: اأفالم عبادة – ق�صة و�صيناريو وحوار: بهجت قمر  – مدير الت�صوير: جمال عبادة – مونتاج: عبد العزيز 

فخري.

بطولة: زبيدة ثروت، ح�صن م�صطفى، ميمي جمال، فتحية �صاهني، �صاهيناز طه. 

رحلة �سهر الع�سل 1970 - 83

تاأليف واإخراج: زهري بكري 

اإنتاج: اأفالم اأحمد دروي�س – مدير الت�صوير: كمال كرمي – مونتاج: ح�صنوف.

بطولة: نبيلة عبيد، اإيفي ليوين، لبلبة، �صالح نظمي، على جوهر. 

حياتي 1970- 84

اإخراج: فطني عبد الوهاب

 – العظيم  عبد  عادل  الت�صوير:  – مدير  �صربي   فاروق  وحوار:  و�صيناريو  – ق�صة  الدفراوي  �صعيد  اأفالم  اإنتاج: 

مونتاج: ح�صني عفيفي.

بطولة: جنالء فتحي، جنوى فوؤاد، حممد �صوقي، عبد الغني النجدي، عماد حمدي، حممد توفيق، اآمال زايد. 
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الكدابني التالتة 1970- 85

اإخراج: منري التوين

– مدير  عو�س   كامل  اأحمد  عثمان،  حممد  علي�س،  عا�صور  وحوار:  و�صيناريو  – ق�صة  وايل  اإبراهيم  اأفالم  اإنتاج: 

الت�صوير: علي الغزويل – مونتاج: عزت فهمي.

بطولة: اأمني الهنيدي، عبد املنعم اإبراهيم، ناهد �صريف، �صهري الباروين، مديحة كامل، حممد توفيق. 

اأ�سعب جواز 1970- 86

اإخراج: حممد نبيه

اإنتاج: املوؤ�ص�صة امل�صرية العامة لل�صينما– ق�صة: رم�صان خلفية - �صيناريو وحوار: حممد نبيه  – مدير الت�صوير: 

�صعيد بكر – مونتاج: �صعيد ال�صيخ.

عبد  كامل،  مديحة  اجلداوي،  رجاء  اأمني،   مرفت  عو�س،  حممد  الدين،  فخر  يو�صف  مدبويل،  املنعم  عبد  بطولة: 

العليم خطاب، نبيل الهجر�صي.

باحبك يا حلوة 1970- 87

اإخراج: عبد املنعم �صكري

 – – مدير الت�صوير: عبد املنعم بهن�صي  اأحمد عبد الوهاب   – ق�صة و�صيناريو وحوار:  اإنتاج: عبد املنعم بهن�صي 

مونتاج: عبد العزيز فخري.

بطولة: ناهد �صريف، عادل اإمام، ح�صن م�صطفى، اأمرية. 

ل�ست م�ستهرتة 1971- 88

اإخراج: ح�صن الإمام

اإنتاج: اأنور ال�صيخ يا�صني – ق�صة و�صيناريو وحوار: حممد م�صطفى �صامي  – مدير الت�صوير: غ�صان هارون – مونتاج: 

فكري ر�صتم.

بطولة: نبيلة عبيد، �صمري �صربي، زيزي البدراوي، �صلوى �صعيد، �صهيل نعماين. 

احل�سناء والل�ض 1971- 89

اإخراج: جندي حافظ

اإنتاج: الفيلم املا�صي – ق�صة و�صيناريو وحوار: نا�صر ح�صني  – مدير الت�صوير: عبد املنعم بهن�صي – مونتاج: �صالح 

عبد الرازق.

بطولة: مرفت اأمني، عبد املنعم مدبويل، �صهري رمزي، تهاين را�صد، عبد الغني النجدي.

رحلة لذيذة 1971- 90

اإخراج: فطني عبد الوهاب

الت�صوير:  – مدير  فاروق �صربي  �صيناريو وحوار:   - يو�صف  اأفالم الحتاد )عبا�س حلمي(– ق�صة: ح�صن  اإنتاج: 

عادل عبد العظيم – مونتاج: فكري ر�صتم.

بطولة: جنالء فهمي، عادل اإمام، ح�صن م�صطفى، عديل كا�صب، زوزو �صكيب، اإبراهيم �صعفان، �صالمة اإليا�س.

اآدم والن�ساء 1971- 91

اإخراج: ال�صيد بدير

اإنتاج: اأفالم ح�صني حممد اإبراهيم – ق�صة: بات فرانك - �صيناريو وحوار: نا�صر ح�صني – مدير الت�صوير: حممود 

فهمي – مونتاج: فتحي داود.

بطولة: نبيلة عبيد، جنوى فوؤاد، بدر الدين جمجوم، عديل كا�صب، عبا�س فار�س.

ح�سناء املطار 1971- 92

اإخراج: ال�صيد بدير

اإنتاج: اأفالم عبد الرحيم اأبو عوف – ق�صة و�صيناريو وحوار: عبد الرحيم اأبو عوف – مدير الت�صوير: علي ح�صن 

– مونتاج: فتحي داود.

بطولة: جنالء فتحي، �صفيق نور الدين، عبد اخلالق �صالح، برييجيت عمر، �صامية �صكري، بدر الدين جمجوم، وحيد 

عزت.
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ولد وبنت وال�سيطان 1971- 93

اإنتاج واإخراج: ح�صن يو�صف

ق�صة و�صيناريو وحوار: حممد �صامل – مدير الت�صوير: اإبراهيم �صالح – مونتاج: فتحي داود.

بطولة: جنالء فتحي، بريجيت هارير، �صالح قابيل، اأنا ايرتل، �صمري غامن، نور ال�صريف.

5 �سارع احلبايب 1971- 94

اإخراج: ال�صيد بدير

اإبراهيم  الت�صوير:  – مدير  اأحمد ثروت  ال�صيد بدير،  املطلب - ق�صة و�صيناريو وحوار:  اأفالم حممد عبد  اإنتاج: 

�صالح – مونتاج: فتحي داود.

بطولة: جنالء فتحي، جنوى فوؤاد، حممد عبد املطلب، اإبراهيم �صعفان، �صيد زيان.

�سباب يف حمنة 1972- 95

اإخراج: جندي حافظ

اإنتاج: اأفالم حممد الزوزو )دم�صق( - ق�صة و�صيناريو وحوار: اأحمد هيكل، �صامي غنيم – مدير الت�صوير: اأحمد 

عرفان.

بطولة: نبيلة عبيد، اإبراهيم خان، يو�صف فخر الدين، حممود جرب، نبيلة النابل�صي.

العامل �سنة 2000- 96

اإخراج: اأحمد فوؤاد

اإنتاج: حممد الروا�س - ق�صة و�صيناريو وحوار: علي الزرقاين – مدير الت�صوير: حممد الروا�س، مونتاج: مروان 

عكاوي.

بطولة: �صهري رمزي، زياد مولوي، اأديب قدورة، جنوى فوؤاد، عبد اللطيف فتحي، منى وا�صف.

رحلة حب 1972- 97

اإخراج: يو�صف معلوف

اإنتاج: اأفالم حممود قاوون - ق�صة و�صيناريو وحوار: عبد العزيز �صالم – مدير الت�صوير: حممد الروا�س، مونتاج: 

مروان عكاوي.

بطولة: �صم�س البارودي، اإغراء، ملك �صكر، زياد مولوي، يا�صني بقو�س.

�سياطني البحر 1972- 98

اإخراج: ح�صام الدين م�صطفى

اإنتاج: جمهورية فيلم - ق�صة و�صيناريو وحوار: عديل املولد – مدير الت�صوير: اإبراهيم �صالح، مونتاج: فكري ر�صتم.

بطولة: �صكري �صرحان، يو�صف فخر الدين، حممد عو�س، نيللي، حممد ر�صا، اأحمد لوك�صر.

ال�سياطني والكورة 1973- 99

اإخراج: حممود فريد

اإنتاج: اأفالم ح�صن يو�صف - ق�صة و�صيناريو وحوار: بهجت قمر – مدير الت�صوير: كمال كرمي، مونتاج: فتحي داود.

بطولة: �صم�س البارودي، عادل اإمام، اإبراهيم خان، نبيلة ال�صيد، عماد حمدي، �صيد زيان.

البنات واملر�سيد�ض 1973- 100

اإخراج: ح�صام الدين م�صطفى

اإنتاج: خمل�س �صافعي - ق�صة و�صيناريو وحوار: في�صل ندا – مدير الت�صوير: اإبراهيم �صالح، مونتاج: عبد العزيز 

فخري.

�صيد  لبلبة،  املليجي،  اأمني، مديحة كامل، حممود  الدقن، مرفت  الدين، حممد عو�س، توفيق  يو�صف فخر  بطولة: 

زيان، �صمري ويل الدين.
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املخادعون 1973- 101

اإخراج: حممود فريد

اإنتاج: اأفالم الن�صر العربي - ق�صة و�صيناريو وحوار: يحيى الليثي – مدير الت�صوير: حممد عمارة، مونتاج: اإبراهيم 

عراي�س.

بطولة: عماد حمدي، �صالمة اإليا�س، �صهري رمزي، توفيق الدقن، ح�صن حامد.

ال�سياطني يف اأجازة 1973- 102

اإخراج: ح�صام الدين م�صطفى

اإنتاج: جمهورية فيلم - ق�صة و�صيناريو وحوار: اأحمد عبد الوهاب، عديل املولد – مدير الت�صوير: اإبراهيم �صالح، 

مونتاج: فكري ر�صتم.

بطولة: �صهري رمزي، يو�صف فخر الدين، غ�صان مطر، لبلبة، حممد عو�س.

ن�ساء الليل 1973- 103

اإخراج: حلمي رفلة

كرمي،  كمال  الت�صوير:  مدير   – ندا  في�صل  الوهاب،  عبد  اأحمد  وحوار:  و�صيناريو  ق�صة   - ال�صناوي  كمال  اإنتاج: 

مونتاج: فتحي داود.

بطولة: كمال ال�صناوي، ناهد �صريف، نيللي، غ�صان مطر، عزيزة حلمي.

�سوت احلب 1973- 104

اإخراج: حلمي رفلة

اإنتاج: جمهورية فيلم - ق�صة و�صيناريو وحوار: عديل املولد – مدير الت�صوير: اإبراهيم �صالح، مونتاج: فكري ر�صتم.

عزيزة  الغفور،  عبد  اأ�صرف  �صالح،  �صعيد  م�صطفى،  ح�صن  العربي،  حممد  حمدي،  عماد  اجلزائرية،  وردة  بطولة: 

را�صد.

ال�سلم اخللفي 1973- 105

اإخراج: عاطف �صامل

اإنتاج: املوؤ�ص�صة امل�صرية العامة لل�صينما - ق�صة و�صيناريو وحوار: كامل احلفناوي – مدير الت�صوير: م�صطفى اإمام، 

مونتاج: �صعيد ال�صيخ.

بطولة: مرفت اأمني، نور ال�صريف، عبد املنعم اإبراهيم، �صفاء اأبو ال�صعود، غ�صان مطر.

وكان احلب 1974- 106

اإخراج: حلمي رفلة

مدير   – �صوكت  الدين  �صيف  الزرقاين،  علي  ندا،  في�صل  وحوار:  و�صيناريو  ق�صة   - الورداين  فوؤاد  اأحمد  اإنتاج: 

الت�صوير: كمال كرمي، مونتاج: ح�صني عفيفي.

بطولة: �صم�س البارودي، نبيلة عبيد، يو�صف �صعبان، مرمي فخر الدين، عماد حمدي.

الزواج ال�سعيد 1974- 107

اإخراج: حلمي رفلة

اإنتاج: اأفالم حلمي رفلة - ق�صة و�صيناريو وحوار: في�صل ندا – مدير الت�صوير: كمال كرمي، مونتاج: فتحي داود.

بطولة: �صم�س البارودي، �صفاء اأبو ال�صعود، عماد حمدي، ح�صن م�صطفى، عزيزة حلمي، عادل اإمام.

عجايب يا زمن 1974- 108

اإخراج: ح�صن الإمام

اإنتاج: هيمن فيلم – ق�صة: ح�صن الإمام - �صيناريو وحوار: اأحمد �صالح – مدير الت�صوير: رم�صي�س مرزوق، مونتاج: 

�صالح عبد الرازق.

بطولة: هند ر�صتم، يحيى �صاهني، مرفت اأمني، �صالح قابيل، لبلبة، �صيد زيان، خريية اأحمد.
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24 �ساعة حب 1974- 109

اإخراج: اأحمد فوؤاد

– مدير الت�صوير: عادل عبد  – ق�صة و�صيناريو وحوار: فاروق �صعيد  اأفالم امل�صري )عزقالين وجمجوم(  اإنتاج: 

العظيم، مونتاج: عبد العزيز فخري.

بطولة: �صهري رمزي، عادل اإمام، زيزي البدراوي، �صمري غامن، لبلبة.

ملوك ال�سحك 1975 - 110

اإخراج: حممود فريد

بطولة: ناهد �صريف، �صفاء اأبو ال�صعود، حممد ر�صا، �صمري غامن، �صيد زيان. 

بابا اآخر من يعلم  1975- 111

اإخراج: ح�صن اإ�صماعيل

اإنتاج: عمار فيلم – ق�صة: اأحمد ح�صن - �صيناريو وحوار: ح�صن اإ�صماعيل – مدير الت�صوير: �صعيد بكر، مونتاج: 

عبد العزيز فخري.

بطولة: �صم�س البارودي، حممد ر�صا، �صيد زيان، عقيلة راتب، اإبراهيم �صعفان، عبد الرحمن اأبو زهرة. 

اجلبان واحلب 1975- 112

اإخراج: ح�صن يو�صف

اإنتاج: اأفالم ح�صن يو�صف – ق�صة و�صيناريو وحوار: مو�صى �صربي، اأحمد �صالح – مدير الت�صوير: رم�صي�س مرزوق، 

مونتاج: فتحي داود.

بطولة: �صم�س البارودي، هند ر�صتم، �صويكار، عمر احلريري، وزوز نبيل، حممد ر�صا.

احلب �سنة 2000- 113

اإخراج: �صيف الدين �صوكت

اإنتاج: اأفالم ال�صرق العربي – ق�صة و�صيناريو وحوار: علي الزرقاين.

بطولة: جنوى فوؤاد، �صهري رمزي، �صيف الدين.

ن�ساء �سائعات 1975- 114

اإخراج: ح�صام الدين م�صطفى

اإنتاج: اأوليمبيا فيلم – ق�صة وحوار: في�صل ندا – �صيناريو: ح�صام الدين م�صطفى – مدير الت�صوير: غ�صان هارون، 

مونتاج: ح�صني اأحمد.

بطولة: �صمرية اأحمد، نيللي، ناهد ي�صري، عادل اأدهم، غ�صان مطر. 

دعونا نحب 1975- 115

اإخراج: ال�صيد زيادة

– ق�صة و�صيناريو وحوار: ال�صيد زيادة ، اأحمد ثروت - مدير الت�صوير: علي خري اهلل،  اإنتاج: اأفالم ال�صيد زيادة 

مونتاج: عبد العزيز فخري.

بطولة: �صهري رمزي، ناهد �صريف، مرمي فخر الدين، توفيق الدقن، عبد املنعم اإبراهيم. 

حب على �ساطيء ميامي 1976- 116

اإخراج: حلمي رفلة

اإنتاج: اأفالم حلمي رفلة – ق�صة و�صيناريو وحوار: في�صل ندا، حممد اأبو يو�صف - مدير الت�صوير: عبد احلليم ن�صر، 

مونتاج: فتحي داود.

بطولة: �صم�س البارودي، عماد حمدي، عزيزة حلمي، �صريف حمودة، جورج �صيدهم، �صمري غامن، جنوى فوؤاد.

مراهقة من االأرياف 1976- 117

اإخراج: ال�صيد زيادة

اإنتاج: اأفالم امل�صري )عزقالين وجمجوم( – ق�صة و�صيناريو وحوار: ال�صيد زيادة، كامل ال�صبا�صي - مدير الت�صوير: 

عادل عبد العظيم، مونتاج: ح�صني اأحمد.

بطولة: �صم�س البارودي، ليلى حمادة، يو�صف فخر الدين، مرمي فخر الدين، �صعيد �صالح. 
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ابنتي والذئب 1977- 118

اإخراج: �صيد طنطاوي

اإنتاج: املتحدة لل�صينما )�صبحي فرحات( – �صيناريو وحوار: �صربي عزت، حممود اأبو زيد - مدير الت�صوير: كمال 

كرمي، مونتاج: �صالح عبد الرازق.

بطولة: �صم�س البارودي، نور ال�صريف، حممود املليجي، عبد املنعم اإبراهيم، نعيمة و�صفي، �صفية العمري.

�ساطيء احلب 1977- 119

اإخراج: اأنطون رميي

اإنتاج: بهجت خوري – �صيناريو وحوار: اأنطون رميي - مدير الت�صوير: جورج لطفي اخلوري.

بطولة: �صم�س البارودي، اأ�صامة خلقي.

كفاين يا قلب 1977- 120

اإخراج: ح�صن يو�صف

اإنتاج: اأفالم ح�صن يو�صف – ق�صة وحوار: مو�صى �صربي – �صيناريو: اأحمد �صالح – مدير الت�صوير: كمال كرمي، 

مونتاج: فتحي داود.

بطولة: �صم�س البارودي، فريد �صوقي، عمر احلريري، جميل راتب، نظيم �صعراوي، نبيل بدر.

املجرم 1978- 121

اإخراج: �صالح اأبو �صيف

 - �صيف، جنيب حمفوظ  اأبو  – �صيناريو: �صالح  اإميل زول  – ق�صة:  الوفاء )حممد حجاج و�صركاه(  اأفالم  اإنتاج: 

حوار: ال�صيد بدير – مدير الت�صوير: حممود ن�صر، مونتاج: ر�صيدة عبد ال�صالم.

بطولة: �صم�س البارودي، حممد عو�س، �صهري الباروين، حمدي اأحمد، اأمينة رزق، جمال اإ�صماعيل، نبيل بدر.

واحدة بعد واحدة ون�ض 1978- 122

اإخراج: ح�صني عمارة

– مدير الت�صوير:  – ق�صة و�صيناريو وحوار: عبد اهلل فرغلي  اإنتاج: اأفالم الوادي الأخ�صر )اأنور ال�صيخ يا�صني( 

حممد عمارة، مونتاج: فكري ر�صتم.

نعيمة  خمتار،  اهلل  �صيف  التوين،  حممود  الدقن،  توفيق  ال�صريف،  علي  املليجي،  حممود  البارودي،  �صم�س  بطولة: 

ال�صغري.

ليلة ال تن�سى 1978- 123

اإخراج: ح�صن يو�صف

اإنتاج: ال�صرق الأو�صط لالإنتاج ال�صينمائي - ق�صة و�صيناريو وحوار: �صربي عزت – مدير الت�صوير: علي خري اهلل، 

مونتاج: فتحي داود.

بطولة: مرفت اأمني، جنوى فوؤاد، يو�صف فخر الدين، عماد حمدي، فكري اأباظة، على عز الدين.

القطط ال�سمان 1978- 124

اإخراج: ح�صن يو�صف

اإنتاج: اأفالم فاروق جنيب – ق�صة و�صيناريو وحوار: عزت الأمري – مدير الت�صوير: اإبراهيم �صالح - مونتاج: فتحي 

داود.

بطولة: �صم�س البارودي، �صالح من�صور، نبيل بدر، مرمي فخر الدين، �صالح نظمي.

ق�سة احلي الغربي 1979- 125

اإخراج: عادل �صادق

اإنتاج: حممد عمارة – ق�صة و�صيناريو وحوار: بهجت قمر – مدير الت�صوير: حممد عمارة - مونتاج: فكري ر�صتم.

بطولة: �صهري رمزي، ح�صني فهمي، �صعيد �صالح، �صمري غامن، اإبراهيم �صعفان.
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الطيور املهاجرة 1979- 126

اإخراج: ح�صن يو�صف

اإنتاج: اأفالم ح�صن يو�صف – ق�صة و�صيناريو وحوار: بهيج اإ�صماعيل – مديرا الت�صوير: اإبراهيم �صالح، كمال كرمي 

- مونتاج: فتحي داود.

بطولة: �صم�س البارودي، �صهري الباروين، نبيل بدر، ليلى فهمي، اأحمد نبيل، عديل يو�صف، �صالمة اإليا�س.

دموع بال خطايا 1980- 127

اإخراج: ح�صن يو�صف

– مدير  )�صيناريو(  �صالح  اأحمد  �صربي،  مو�صى  وحوار:  و�صيناريو  – ق�صة  حلمي(  )عبا�س  الحتاد  اأفالم  اإنتاج: 

الت�صوير: كمال كرمي - مونتاج: فتحي داود.

بطولة: �صم�س البارودي، ح�صني فهمي، اأمينة رزق، ناهد جرب، اإ�صعاد يون�س، اإبراهيم ال�صامي.

اأنا اللي اأ�ستاهل 1984- 128

اإخراج: ح�صن ال�صيفي

اإنتاج: اأفالم ال�صيفي – ق�صة و�صيناريو وحوار: بهجت قمر – مدير الت�صوير: حممود ن�صر - مونتاج: فكري ر�صتم.

بطولة: �صهري رمزي، حممد عو�س، وحيد �صيف، نادية عزت، عمران بحر، بليغ حب�صي.

التفاحة واجلمجمة 1986- 129

اإخراج: حممد اأبو �صيف

مدير  �صيف–  اأبو  حممد  يو�صف،  حممد  وحوار:   �صيناريو   - عفيفي  حممد  ق�صة:   – يو�صف  حممد  اأفالم  اإنتاج: 

الت�صوير: حممد يو�صف - مونتاج: حممد ها�صم.

بطولة: اإميان، اأنور اإ�صماعيل، اإبراهيم ن�صر، عبد اهلل �صعد، اأنور اإ�صماعيل.

االختالط ممنوع 1986- 130

اإخراج: عبد العليم

اإنتاج: اأفالم �صوت املو�صيقى )غطا�س قلته( – ق�صة و�صيناريو وحوار: فاروق �صعيد – مدير الت�صوير: اإبراهيم �صالح 

- مونتاج: حممد الطباخ.

بطولة: عفاف �صعيب، �صمرية حم�صن، �صلوى خطاب، وحيد �صيف، نوال فهمي.

اأخي و�سديقي �ساأقتلك 1986- 131

اإخراج: ي�س اإ�صماعيل ي�س

بهن�صي-  غنيم  الت�صوير:  مدير  ي�س–  اإ�صماعيل  ي�س  وحوار:  �صيناريو   - �صيمون  نيل  – ق�صة:  فيلم  طيبة  اإنتاج: 

مونتاج: حممد الطباخ.

بطولة: م�صرية اإ�صماعيل، حممد عو�س، �صناء يون�س، علي ال�صريف، �صعيد عبد الغني، اإميان.

ع�سفور له انياب 1987- 132

اإخراج: ح�صن يو�صف

اإنتاج: ناري فيلم – ق�صة و�صيناريو وحوار: اإبراهيم حممد علي – مدير الت�صوير: حممد يو�صف - مونتاج: فتحي 

داود.

بطولة: هيامت، ي�صرا، �صالح قابيل، اإبراهيم ال�صامي، فتحية فنديل، نبيل الد�صوقي.



5455

االإخراج

ولد وبنت وال�سيطان 1971- 1

اإنتاج: ح�صن يو�صف

ق�صة و�صيناريو وحوار: حممد �صامل – مدير الت�صوير: اإبراهيم �صالح – مونتاج: فتحي داود.

بطولة: ح�صن يو�صف، جنالء فتحي، بريجيت هارير، �صالح قابيل، اأنا ايرتل، �صمري غامن، نور ال�صريف.

اجلبان واحلب 1975- 2

اإنتاج: اأفالم ح�صن يو�صف – ق�صة و�صيناريو وحوار: مو�صى �صربي، اأحمد �صالح – مدير الت�صوير: رم�صي�س مرزوق، 

مونتاج: فتحي داود.

بطولة: ح�صن يو�صف، �صم�س البارودي، هند ر�صتم، �صويكار، عمر احلريري، وزوز نبيل، حممد ر�صا.

كفاين يا قلب 1977- 3

اإنتاج: اأفالم ح�صن يو�صف – ق�صة وحوار: مو�صى �صربي – �صيناريو: اأحمد �صالح – مدير الت�صوير: كمال كرمي، 

مونتاج: فتحي داود.

بطولة: ح�صن يو�صف، �صم�س البارودي، فريد �صوقي، عمر احلريري، جميل راتب، نظيم �صعراوي، نبيل بدر.

ليلة ال تن�سى 1978- 4

اإنتاج: ال�صرق الأو�صط لالإنتاج ال�صينمائي - ق�صة و�صيناريو وحوار: �صربي عزت – مدير الت�صوير: علي خري اهلل، 

مونتاج: فتحي داود.

بطولة: ح�صن يو�صف مرفت اأمني، جنوى فوؤاد، يو�صف فخر الدين، عماد حمدي، فكري اأباظة، على عز الدين.

القطط ال�سمان 1978- 5

اإنتاج: اأفالم فاروق جنيب – ق�صة و�صيناريو وحوار: عزت الأمري – مدير الت�صوير: اإبراهيم �صالح - مونتاج: فتحي 

داود.

بطولة: ح�صن يو�صف، �صم�س البارودي، �صالح من�صور، نبيل بدر، مرمي فخر الدين، �صالح نظمي.

الطيور املهاجرة 1979- 6

اإنتاج: اأفالم ح�صن يو�صف – ق�صة و�صيناريو وحوار: بهيج اإ�صماعيل – مديرا الت�صوير: اإبراهيم �صالح، كمال كرمي 

- مونتاج: فتحي داود.

�صالمة  يو�صف،  عديل  نبيل،  اأحمد  فهمي،  ليلى  بدر،  نبيل  الباروين،  �صهري  البارودي،  �صم�س  يو�صف،  ح�صن  بطولة: 

اإليا�س.

دموع بال خطايا 1980- 7

– مدير  )�صيناريو(  �صالح  اأحمد  �صربي،  مو�صى  وحوار:  و�صيناريو  – ق�صة  حلمي(  )عبا�س  الحتاد  اأفالم  اإنتاج: 

الت�صوير: كمال كرمي - مونتاج: فتحي داود.

بطولة: ح�صن يو�صف، �صم�س البارودي، ح�صني فهمي، اأمينة رزق، ناهد جرب، اإ�صعاد يون�س، اإبراهيم ال�صامي

اتنني على الطريق 1984- 8

اإنتاج: اأو�صكار فيلم – ق�صة و�صيناريو وحوار: فاروق �صربي – مدير الت�صوير: كمال كرمي - مونتاج: فتحي داود.

بطولة: �صم�س البارودي، عادل اإمام، عادل اأدهم، �صالح نظمي، وحيد �صيف، اأحمد خمي�س.

ع�سفور له انياب 1987- 9

اإنتاج: ناري فيلم – ق�صة و�صيناريو وحوار: اإبراهيم حممد علي – مدير الت�صوير: حممد يو�صف - مونتاج: فتحي 

داود.

بطولة: ح�صن يو�صف، هيامت، ي�صرا، �صالح قابيل، اإبراهيم ال�صامي، فتحية فنديل، نبيل الد�صوقي.



5657

االإنتاج

ولد وبنت وال�سيطان 1971- 1

اإخراج: ح�صن يو�صف

ق�صة و�صيناريو وحوار: حممد �صامل – مدير الت�صوير: اإبراهيم �صالح – مونتاج: فتحي داود.

بطولة: ح�صن يو�صف، جنالء فتحي، بريجيت هارير، �صالح قابيل، اأنا ايرتل، �صمري غامن، نور ال�صريف.

اجلبان واحلب 1975- 2

اإخراج: ح�صن يو�صف

ق�صة و�صيناريو وحوار: مو�صى �صربي، اأحمد �صالح – مدير الت�صوير: رم�صي�س مرزوق، مونتاج: فتحي داود.

بطولة: ح�صن يو�صف، �صم�س البارودي، هند ر�صتم، �صويكار، عمر احلريري، وزوز نبيل، حممد ر�صا.

كفاين يا قلب 1977- 3

اإخراج: ح�صني يو�صف

ق�صة وحوار: مو�صى �صربي – �صيناريو: اأحمد �صالح – مدير الت�صوير: كمال كرمي، مونتاج: فتحي داود.

بطولة: ح�صن يو�صف، �صم�س البارودي، فريد �صوقي، عمر احلريري، جميل راتب، نظيم �صعراوي، نبيل بدر.

الطيور املهاجرة 1979- 4

اإخراج: ح�صن يو�صف

ق�صة و�صيناريو وحوار: بهيج اإ�صماعيل – مديرا الت�صوير: اإبراهيم �صالح، كمال كرمي - مونتاج: فتحي داود.

�صالمة  يو�صف،  عديل  نبيل،  اأحمد  فهمي،  ليلى  بدر،  نبيل  الباروين،  �صهري  البارودي،  �صم�س  يو�صف،  ح�صن  بطولة: 

اإليا�س.

ملحق الصور
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المصادر

• مقابلة مع الفنان الكبري ح�صن يو�صف	

• اأر�صيف املركز الكاثوليكي امل�صري لل�صينما	

• اأر�صيف �صور الناقد والباحث ال�صينمائي �صامح فتحي	

• ترتات الأفالم املذكورة	

شكر خاص

•  الفنان تامر عبد املنعم	

•  الفنان تامر البدري	

• الأ�صتاذة اإميان عبد العزيز	




