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ليلى فهمي 50 �سنة �سينما

يعد هذا الكتاب اأول اإ�صدار �صينمائي عن “مونتاج النيجاتيف”، فلم يكن هناك اهتمام ما من النقاد والباحثني 

اأنها مهنة تعتمد على احلرفة والدقة والرتكيز والنظافة، ولي�صت عماًل  اأ�صا�س  بهذه املهنة، ومن يعملون بها .. على 

اإبداعيًا، رغم اأنها من اأ�ص�س �صناعة الأفالم .. وعلى اأي الأحوال، فاأن اختيار “ليلى فهمي” حتديدًا للحديث عن هذه 

املهنة وتطورها، ميثل مدخاًل �صحيحًا وجيدًا، بعد اأن قطعت – يف العمل بها - م�صوارًا اأمتد 50 �صنة كاملة )1961 – 

2011(، حيث اختفى مونتاج النيجاتيف، ومل يعد له وجود .. وما هذا الكتاب �صوى رحلة اإىل عامل مونتاج النيجاتيف، 

من خالل املونترية الكبرية.

وتعلقت  بالقاهرة،  الظاهر  حي  يف  الفرن�صية  باملدر�صة  الدرا�صة  وبداأت   ،1947 يونيو   28 فهمي  ليلى  ولدت   

يف  عمله  مكان  اإىل  الكبري،  النيجاتيف  مونتري  فهمي  كمال  والدها  مع  تذهب  كانت  حيث  طفلة،  كانت  منذ  بال�صينما 

تعود  اللعب  وبعد   .. الأجازة  اأيام  يف  للعب  ودعوة  م�صلية  “ف�صحة”  ميثل  لها  بالن�صبة  الأمر  وكان  الأ�صتوديوهات، 

للجلو�س يف حجرة املونتاج اإىل جوار والدها، ومع الوقت بداأت تنتبه ملا يفعل، بل وت�صاعده يف اإح�صار “علب اخلام” 

بعد حتمي�صه، وتتعلم كيف يتم التعامل مع �صريط النيجاتيف، ووجد الأب ا�صتعدادها للعمل بهذه املهنة، و�صرع يف 

تعليمها حتى ي�صتطيع اأن “يعينها” يف التليفزيون – الذي كان يعلن عن طلب فنيني – عند بداية ن�صاأته عام 1961 

واعترب الأب اأن هذه فر�صة جيدة لعمل اأبنته يف هذا اجلهاز الإعالمي الكبري، وحر�س على اأن يكتب اأ�صمها اإىل جوار 

اأ�صمه يف “مونتاج النيجاتيف” يف مقدمة الأفالم “الترت”، لتكون من م�صوغات التعني، ولكن رف�س الطلب لأن عمرها 

15 �صنة فقط.

يحمل  فيلم  اأول  و�صنعت  متامًا،  املهنة  تعلمت  قد  كانت  �صنة،   16 العمر  من  فهمي  ليلى  تكمل  اأن  قبل   .. ولكن 

اأ�صمها مبفردها: “اآه من حواء”، . وا�صتطاعت خالل عامني فقط اأن ت�صبح مونترية نيجاتيف حمرتفة يف عامل �صناعة 

الأفالم .. ومل تعتزل املهنة اإل م�صطرة، بعد توقف العمل ب�صريط الفيلم )النيجاتيف( نهائيًا عام 2011 .. وقد بداأ 

هذا الأمر منذ عام 2005، حيث ي�صف �صعيد �صيمي مدير الت�صوير الكبري هذا التحول بقوله : “بالتدريج بعد ظهور 

الت�صوير الرقمي فائق الدقة واجلودة )ديجيتال(، �صاد هذا النوع من الت�صوير يف كثري من الأفالم، ولكن ظهرت م�صكلة 

تتعلق بعرو�س الأفالم يف دور العر�س غري املجهزة لهذا، فكان يجب حتويل الفيديو اإىل �صريط �صينمائي، وبالتايل 

ا�صتمرت احلاجة اإىل مونتري النيجاتيف .. اإىل اأن ظهرت اأنظمة عرو�س �صينمائية جديدة الكرتونية ت�صمح بعر�س 

الفيلم امل�صور بالفيديو، ومل تعد هناك �صرورة ملونتاج النيجاتيف، لعدم وجود �صريط فيلم”.

وما يهمنا هنا اأن ليلى فهمي خالل �صنوات التحول، قامت بالتعلم مرة اأخرى لتواجه هذا التطور بالعمل على 

الكمبيوتر – وهي يف �صن ال�صتني – حتى ل تتوقف عن العمل!.

قدمت ليلى فهمي خالل م�صوارها اخلم�صيني مئات الأفالم الروائية الطويلة )تت�صمن الفيلموجرافيا اأكرث من 

270 فيلمًا منها(، حيث كان من ال�صعب ر�صد اأعمالها بالكامل لعدم وجود اأر�صيف �صينمائي .. وقامت مبونتاج كل اأفالم 

طالب معهد ال�صينما )16مللي(، وتت�صمن الفيلموجرافيا م�صاريع اأعوام : 1972 – 1973، و1975، بالإ�صافة اإىل بع�س 

الأفالم الت�صجيلية )16مللي – 35 مللي(، من بينها 3 اأفالم لفنان ال�صينما الكبري املخرج �صادي عبد ال�صالم.
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يف هذا الكتاب، كان من املهم اأن ن�صتعر�س بدايات وتاأ�صي�س �صناعة ال�صينما يف م�صر، وبداية الهتمام مبهنة 

اإىل  اأدى  مما  م�صر،  اإىل  اخلام  الفيلم  و�صول  انقطاع  واأزمة  م�صر،  �صتوديو  اإن�صاء  بعد  خا�صة  النيجاتيف،  مونتري 

ننتقل  ثم   .. الأربعينات  من  الأول  الن�صف  يف  الثانية  العاملية  احلرب  ب�صبب  العام،  من  تقرتب  ملدة  ال�صناعة  توقف 

“�صناعة الفيلم” حتى ن�صل اإىل مونتاج النيجاتيف )درا�صة د. جمدي عبد الرحمن(، ثم نتعرف على  اإىل مراحل 

قائمة ا�صماء مونتريي النيجاتيف يف تاريخ ال�صينما امل�صرية .. وبعد ذلك نتوقف مع م�صوار ليلى فهمي يف حوار معها، 

وكيف ا�صتطاعت اأن تواكب التطور والتحول بعد ظهور الت�صوير الرقمي، حتى كان اعتزالها املهنة، بعد توقف العمل 

ب�صرائط النيجاتيف .. كما يت�صمن الكتاب �صهادات لبع�س �صناع ال�صينما من خمرجني ومديرين ت�صوير ومونتريين ، 

تك�صف جوانب عديدة لالإن�صانه واملونترية الكبرية، التي تعد واحدة من �صناع ال�صينما امل�صرية، لي�س فقط على م�صتوى 

الكم، واأمنها اأي�صًا كاأ�صتاذة ومعلمه لهذه املهنة.

ليلى فهمي من اأ�صرة فنية �صينمائية، فوالدها كمال فهمي مونتري النيجاتيف الكبري، وزجها عادل �صكري املنتج 

الت�صوير، وهي جدة  �صليم مدير  نادية �صكري، وخال �صامح  للمونترية  ال�صقيق الأكرب  وم�صاعد املخرج واملونتري، وهو 

الأربعة اأحفاد .

****

وبعد ....

�صكر خا�س لالأ�صتاذ / �صعيد �صيمي ود. جمدي عبد الرحمن وحممود قا�صم، وكل من اأدلوا ب�صهادتهم التي متثل 

اإ�صافة بالفعل لهذا الكتاب .. و�صكر خا�س لل�صيدة ليلى فهمي، وحتية ملا قدمته ل�صناعة ال�صينما يف م�صر طوال ن�صف 

قرن.
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الف�صل الأول 

�صناعة ال�سينما .. البدايات والتكوين
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دي�صمرب   28 العامل  يف  الأول  ال�صينمائي  العر�س  كان  حيث  اخلارج،  من  وافدة  ك�صناعة  ال�صينما  م�صر  عرفت 

العرو�س،  التي �صهدت هذه  اأوائل الدول  العرو�س بعد ذلك خارج فرن�صا، وكانت م�صر من  1895 بباري�س، ثم توالت 

1896 ب�صالة �صيندر  28 نوفمرب  1896 ببور�صة طو�صون، ثم يف القاهرة  5 نوفمرب  وجاء اأول عر�س يف الإ�صكندرية 

.. ومل متر ب�صعة اأ�صهر حتى كان اأول ت�صوير اأجنبي يف م�صر، من خالل �صينما توجراف لوميري يف 10 مار�س 1897، 

لت�صوير مناظر حملية للعر�س يف برناجمها مب�صر واأنحاء العامل جلذب اجلمهور.

بعد ع�صر �صنوات .. جاء التطور الثاين يف معرفة م�صر بال�صينما، متمثاًل يف اإنتاج وت�صوير اأول �صرائط م�صرية عن 

اأول �صريط عن  امل�صورة )كان  �صرائطهم  واأقيم معمل ب�صيط لتحمي�س  بالإ�صكندرية،  طريق حمالت عزيز ودوري�س 

“زيارة اخلديوي مل�صجد املر�صي اأبو العبا�س” 1907( .. واأثناء احلرب العاملية الأوىل ) 1914 – 1918(، حدث تطور 
اأخر مهم، حيث ظهرت �صعوبات يف ا�صترياد الأفالم من اخلارج، التى كان معظمها ياأتي من فرن�صا واأيطاليا، واأ�صبح عدم 

و�صول اأفالم جديدة ميثل “اأزمة” يف ت�صغيل دور العر�س، فقد تكون بالفعل “�صوق” �صينمائي يتمثل يف وجود ما يقرب 

من 80 دارًا للعر�س يف املدن الرئي�صية، وكان اأنت�صرها ب�صرعة ويف زمن ق�صري ب�صبب ما حتققه من مكا�صب كبرية، وكان 

الحتكار �صبه كامل لالأجانب يف اإدارتها واأمتالكها .. ولعل هذه الأزمة كانت من الأ�صباب التي عجلت بالتفكري يف اإنتاج 

اأفالم داخل م�صر.

“�صيت�صيا” التي  الإيطالية  ال�صينمائية  ال�صركة  خالل  من  الق�صرية  الروائية  الأفالم  لإنتاج  املحاولت  اأوىل  جاءت 

تاأ�ص�صت بالإ�صكندرية عام 1917، بتمويل من فرع بنك روما يف م�صر، وقامت ال�صركة بتاأ�صي�س اأول �صتوديو �صينمائي، 

يتم فيه طبع وحتمي�س الأفالم، وانتجت ثالثة اأفالم هي : “نحو الهاوية” و “�شرف البدوية” و “الأزهار املميتة”، 

اإل  الإخفاق  .. ورغم هذا  اإىل ت�صفيتها بعد عام واحد فقط  اأدى  ال�صركة بخ�صائر مادية كبرية، مما  اأ�صيبت  ولكن 

اأن مغامرة ال�صركة الإيطالية، جعلت فكرة عمل اأفالم م�صرية م�صاألة من ال�صعب الرتاجع عنها، فقام امل�صور الفيزي 

اأورفانيللي ب�صراء معدات الأ�صتوديو بعد اإغالقه، و�صمها لالأ�صتوديو الذي ان�صاأه بالإ�صكندرية، وبعد �صنوات مت ت�صوير 

عدد من الأفالم الروائية الطويلة التي متثل بدايات ال�صينما امل�صرية مثل : “قبلة يف ال�صحراء” و “ البحر بي�صحك 

ليه” و “حتت �صوء القمر” وغريها.

ا�صتمرت الرغبة واملغامرة لقيام �صناعة �صينما يف م�صر، واأن ظلت حماولت فردية، تاأتي يف اإطار من الإرادة 

 “ بيومي  وحممد  “اآمون” ،  لما  والأخوان  مزراحي”،  “توجو  �صتوديو  مثل  �صتوديوهات  عدة  اإن�صاء  ومت  والت�صميم، 

�صتوديو ومعمل �صربا” ، وعزيرة اأمري “�صتوديو هوليوبولي�س” ، ويو�صف وهبي “�صتوديو رم�صي�س”، و�صتوديو ال�صرق 

.. كما اأن�صاأت ال�صركة ال�صرقية لل�صينما اأول �صتوديو يف م�صر ي�صجل فيه ال�صوت على يد املهند�س حم�صن �صابو 1932، 

وان�صاأت اآ�صيا “�صتوديو لوت�س” بالزمالك وغريهم .

اآلة  وراء  اأول م�صري يقف  فهو   ، امل�صرية  ال�صينما  رائد  “حممد بيومي” بو�صفه  ب�صكل خا�س دور  وهنا يربز 

الت�صوير ال�صينمائي م�صورًا ومنتجًا ثم موؤلفًا وخمرجًا .. فقد در�س يف اأملانيا، وقدم اأول جريدة اإخبارية �صينمائية 

“اآمون” التي كان اأول اأفالمها عن عودة �صعد زغلول قائد ثورة 1919 من املنفى، وا�صتقباله يف القاهرة يف 18 �صبتمرب، 
يقيمه  �صتوديو  اأول  �صاحب  اأنه  كما  وظيفة” “والبا�صكاتب”،  عن  يبحث  “بر�صوم   : الرائدة  الروائية  اأفالمه  ومن 

م�صري “اآمون فيلم”، وقد كونه من معدات الت�صوير والتحمي�س واملونتاج التي ا�صرتاها من اأملانيا، وهي نف�س املعدات 

التي باعها بعد ذلك – مببلغ يقل كثريًا عن قيمتها احلقيقية – اإىل بنك م�صر، حيث اأن بيومي اأقنع القت�صادي الكبري 



7

اأن  اأدرك  اأن  1925، بعد  البنك عام  �صركات  وال�صينما” كاإحدى  للتمثيل  “�صركة م�صر  بتاأ�صي�س م�صروع  طلعت حرب 

جناح م�صروع اإن�صاء �صناعة ال�صينما يف م�صر يحتاج اإىل اأموال كثرية.

وبعد عامني .. األقى طلعت حرب كلمة عن قوة تاأثري ال�صينما، ووظيفة �صركة م�صر للتمثيل وال�صينما واأعمالها 

ال�صينما،  �صناعة  اأن   ..“ فيها  قال  الأعيان  وكبار  واحلكومة  الربملان  اأع�صاء  بع�س  ح�صره  كبري  حفل  يف  واأغرا�صها 

�صناعة وا�صعة الأطراف، متعددة النواحي، وان احلكمة تقت�صي منا التدرج فيها، فناأخذ بالب�صيط من عنا�صرها اأوًل، 

الروايات  و�صع  اإىل  النهاية  يف  ارتقينا  ثم  العنا�صر،  هذه  من  و�صط  مزيج  تركيب  اإىل  انتقلنا  �صنعه  اأتقنا  اإذا  حتى 

بال�صور املتحركة، وعر�صها على اللوحه البي�صاء”.

وهكذا ورغم الهتمام املبكر من طلعت حرب بال�صينما، اإل اأنه كان يوؤمن باأن الن�صاط ال�صينمائي يف م�صر مل 

يحن حينه بعد، واعترب اأن م�صاألة اإنتاج اأفالم روائية طويلة م�صروعًا موؤجاًل.

تأسيس ستوديو مصر : 
بعد جناح عزيزة اأمري يف تقدمي فيلمها الأول “ليلى” 1927، واإنتاج وعر�س اأفالم م�صرية اأخرى، و�صفر الفنانني 

امل�صريني اإىل اخلارج لت�صوير اأفالمهم الناطقة، و�صيطرة الأجانب واملتم�صرين على الن�صاط ال�صينمائي .. بداأ طلعت 

حرب يخطط لإقامة م�صروع �صينمائي رائد لإن�صاء �صتوديو �صخم، وقامت خطته على اأ�صا�س علمي واقت�صادي، فاأر�صل 

بعثات من امل�صريني لتعلم ال�صينما يف اخلارج، وكان اأبرزهم اأحمد بدرخان وموري�س ك�صاب وحممد عبد العظيم وح�صن 

م�صطفى  نيازي  مثل  نفقته  على  ال�صينما  لدرا�صة  �صافر  من  الأ�صتوديو  اإىل  و�صم  والت�صوير،  الإخراج  لدرا�صة  مراد 

فريتز   : ومنهم  املختلفة،  الفنية  الكوادر  لتكوين  امل�صريني  لتدريب  الأجنبية  باخلربة  ا�صتعان  كما  وايل،  وم�صطفى 

كرامب ولوتي وروبرت �صار فنربج واأجنا وميال و�صرتاجن وغريهم.

اأفتتح �صتوديو م�صر يف 12 اأكتوبر 1935، لتبداأ مرحلة جديدة يف تاريخ ال�صينما امل�صرية، وننتقل من مرحلة 

الرواد واملغامرات الفردية اإىل مرحلة اأكتمال التكوين يف البنية التحتية حيث مت جتهيز ال�صتوديو باأرقى واأحدث 

واملعامل  للمكاتب  واأبنية  بالتوهات   3 ي�صم  حيث  الكبرية،  م�صاحته  اإىل  بالإ�صافة  ال�صينمائية،  واملعدات  الآلت 

و�صالت املونتاج والعر�س، واأجهزة ت�صجيل ال�صوت وور�س للنجارة والر�صم واجلب�س وغرفة للممثلني وغريهم .. واأجته 

ال�صتوديو اإىل الإنتاج بفيلم “وداد” بطولة اأم كلثوم واإخراج فريتز كرامب )1936( .. و�صاهم وجود ال�صتوديو يف 

ارتفاع معدل الإنتاج اإىل ال�صعف.

كان ظهور �صتوديو م�صر بهذا الأ�صلوب العلمي والقت�صادي احليث �صببًا يف ظهور ا�صتوديوهات اأخرى جمهزة 

ونا�صيبيان  وجالل  ونحا�س  الأهرام  ا�صتوديوهات  مثل  الفنية  امل�صرية  يف  مهمًا  دورًا  ولعبت  الفنية،  املعدات  باأحدث 

ولما و�صربا وتوجو مزراحي وغريهم .. وبعد ذلك ان�صاأت معامل اأفالم منف�صلة دون �صتوديوهات مثل معمل القاهرة، 

وكونزلر، ومعمل كرامة لتحمي�س وطبع اأفالم مقا�س 16 ملليمرت فقط، واأحمد خور�صيد، واأبو الهول وغريها .. كما 

ان�صاأت بع�س معامل الرتجمة على الأفالم مثل معمل اإيديال، ومعمل اأني�س عبيد، وبدخول ال�صوت لل�صينما مت ال�صتعانة 

بالكامريات املتطورة يف العامل. وهكذا فاأن �صناعة ال�صينما يف م�صر، اأ�صبح لها تواجدها القوي وال�صتمر منذ منت�صف 

الثالثينات وحتى الآن.
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أزمة الفيلم الخام :
)بعد اإقامة وتاأ�صي�س �صتوديو م�صر، انتقلت ال�صينما من مرحلة الريادة والبدائية واملغامرة، حيث كان الإنتاج 

اأو مغامر حمب لل�صهرة .. اإىل مرحلة الإنتاج والت�صنيع، والإهتمام بالفن  يقوم على املجهود الفردي ملمثل اأو خمرج 

ال�صينمائي نف�صه �صواء على م�صتوى احلرفة اأو الإبداع، فقد اأ�صبح هناك جهاز يدير الإنتاج، و�صتوديو جمهز باأحدث 

الأجهزة والآلت ال�صينمائية من ت�صوير وطبع وحتمي�س، واإدارة للتوزيع، ودور للعر�س .. ومع ظهور ال�صتوديوهات 

الأخرى التي بداأت يف تطوير نف�صها، مت التخل�س من �صيطرة الأجانب واملتم�صرين على الن�صاط ال�صينمائي يف م�صر.

و�صهدت ال�صنوات التالية حالة من النه�صة والإزدهار، وزاد الإنتاج من ع�صرة اأفالم اإىل ما يقرب من ع�صرين 

100 �صالة، واأرتفع امل�صتوى الفني لالإفالم،  اإن�صاء دور العر�س حيث و�صلت اإىل  اأي�صًا يف  فيلمًا، وظهرت هذه الزيادة 

وم�صتوى املعاجلات وطرح الق�صايا الجتماعية على ال�صا�صة، ولكن .

اخلام  الفيلم  نق�س  يف  تتمثل  الأفالم،  اإنتاج  تعوق  م�صكلة  ظهرت  الثانية،  العاملية  احلرب  قيام  من  فرتة  بعد 

الع�صكرية  الرقابة  من  املفرو�صة  الإ�صترياد  �صعوبات  ب�صبب  وذلك  الت�صوير،  خالله  من  يتم  الذي  )النيجاتيف( 

الربيطانية .. واأجتمع عدد كبري من ال�صينمائيني ملواجهة الأزمة، وانتخبوا من بينهم “ جلنة ال�صينمائيني” ملناق�صة 

وحل الأزمة مع امل�صئولني.

ويف اأوىل جل�صات “جلنة ال�صينمائيني” املكونة من عبد احلليم حممود وجربائيل نحا�س واليا�س اأيليا وحممد 

كرمي وتوجو مزراحي، طلب الأ�صتاذ اأحمد جالل “مقابلة وزير التموين، واأن يذكر له اأن كل حاجة م�صر لالأفالم اإمنا 

هي 24 طنًا ت�صرتي من اأمريكا، فاإذا كانت احلكومة تريد م�صاعدتنا حقًا، فما على الوزير اإل ا�صتدعاء مدير كوداك 

)ال�صركة التي ت�صنع الفيلم اخلام(، ل�صوؤاله عن كل العقبات التي يريد تذليلها يف �صبيل ا�صتح�صار الفيلم” .. واملهم 

اأنه نتيجة هذه الأزمة اأجتمع ال�صينمائيني وقاموا بتاأ�صي�س “نادي ال�صينما امل�صري”، الذي حتول بعد ذلك اإىل “نقابة 

ال�صينمائيني املحرتفني” عام 1943، وهو ما ت�صري اإليه مقدمة لئحة النظام الأ�صا�صي للنقابة :

يتعطل عن ال�صري، وذلك على اأثر انقطاع ورود الفيلم اخلام  الكامريا  دوران  بداأ  عندما  النقابة  فكرة  “ولدت 
اإىل اململكة امل�صرية ... وبلغت الأزمة ذروتها، عندما اأعلنت ال�صركات ال�صينمائية اأ�صفها لت�صريح فنانيها وعمالها لعدم 

ا�صتطاعة هذه ال�صركات موا�صلة العمل، و�صيتبع ذلك بال �صك عطل جلميع الأيدي العاملة والروؤو�س املفكرة والإنتاج 

ال�صينمائي املحلي، وهنا اأح�س الكل ب�صرورة التعاون والتكاتف لنقف �صفًا واحدًا ملالقاة هذا ال�صر الداهم، الذي كاد 

يودي بالفيلم امل�صري، وهو ل زال يف مهده” .. وت�صيف الالئحة : “وي�صاء اهلل بالفيلم امل�صرية خريًا، فلم ينق�س عام 

واحد حتى دارت الكامريا من جديد”.

***

هذه يف عجالة مراحل بدايات ال�صينما امل�صرية حتى حتولت اإىل �صناعة قوية وم�صتقرة، وكيف بداأت مبجموعة من 

الرواد الفنانني املغامرين ملواجهة �صيطرة الأجانب على كل الأن�صطة ال�صينمائية حتى تاأ�صي�س �صتوديو م�صر، واأهم 

الأزمات التي واجهتها بعد ذلك اأثناء احلرب العاملية الثانية “ اأزمة الفيلم اخلام”، وهو مدخل �صروري قبل احلديث 

طبيعتها  وح�صا�صية  اأهميتها،  تكت�صب  مل  ال�صينمائية  املهنة  هذه  اأن  حيث   ، فهمي”  “ليلة  النيجاتيف  مونترية  عن 

وتاأثريها، اإل مع تطور ون�صج العمل ال�صينمائي الذي بداأ بتاأ�صي�س �صتوديو م�صر، واكتمال وجماليات الفيلم ال�صينمائي 

كفن، بقدره وحرفية �صانعيه.
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الف�صـل الثــانـي 

�سناعة الفيلم ... ومونتاج النيجاتيف
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بناء على �صيناريو مكتوب يقوم املخرج بعمل ديكوباج  Decoupageتف�صيلي يتم خالله تقطيع امل�صهد الواحد اإىل 

املفرد  بالنظام  اإما  فيلم  اأي  لت�صوير  و�صيلتني  وهناك   . املقرتح  امليزان�صني  فيه  احلدث  لطبيعة  وفقًا  متعددة  لقطات 

على نف�س الفيلم يف نف�س اللحظة . وعادة ما يكون هذا  ال�صوت  وت�صجيل  الت�صوير  يعني  ما  وهو   Single system
الفيلم مقا�س 16 مللي ريفر�صال اأي عك�س يتم بعد اإظهاره ظهور ال�صورة املوجبه عليه( وعادة مايكون له مدق �صوتي 

املرتوكة  امل�صاحة  نف�س  يف  عليه  مل�صوق  مغناطي�صي 

لل�صوت. 

غالبًا  الأفالم  من  النوعية  هذه  اخرتاع  مت  قد 

 Newsreel لكي يتم عليها ت�صوير اجلرائد ال�صينمائية

تتطلب  ل  لأنها  ت�صويرها  بعد  ب�صرعة  اإذاعتها  ويتم 

عمليات طبع من �صالب ملوجب وهكذا .. وبالتايل فاإن هذا 

خالله  يتم  لكي  مالئم  غري  يعد  املوا�صفات،  بهذه  الفيلم 

�صنع فيلم روائي من املفرت�س عمل تداخل وتقدمي وتاأخري 

بني ال�صورة وال�صوت. وقد مت ال�صتغناء عن هذه النوعية 

من الأفالم بعد دخول جمال الفيديو والبث املبا�صر لالأخبار مما اأفقد هذه الطريقة رغم �صرعتها الن�صبية اأي 

ميزات وهو ما ا�صتلزم الركون اأ�صا�صًا للمجال الإليكرتوين كاأف�صل و�صيلة لذلك.

اإما النظام الثاين فهو املزدوج Double system والذي يتم خالله ت�صوير املنظر على فيلم �صالب اأ�صلي 

من   ( مغناطي�صي  �صريط  اأي  على  ال�صوت  ت�صجيل  يتم  كما  األوان،  اأو  واأ�صود  اأبي�س  �صواء  ال�صيللويد  اأي   Negative
 بو�صه( ومنه ينقل على فيلم مغناطي�صي مقا�س 35 ملليمرت وذلك يف حالة ا�صتخدام ال�صوت امل�صجل 

1
املمكن اأن يكون 4/

املتزامن فعليًا، وعلى املافيول يتم عمل توليف )مونتاج( ال�صورة وال�صوت معًا وفقًا للت�صل�صل الدرامي املطلوب يف الفيلم.

ووفقًا لهذا النظام فاإنه يتم خالله التنفيذ الفعلي للفيلم من خالل طاقم متكامل من الفنيني �صواء يف جمالت الت�صوير 

اأو ال�صوت اأو املناظر اأو املاكياج وخالفه، وبالطبع فاإن الت�صوير يتم دون الإلتزام بتتابع امل�صاهد املكتوبة يف ال�صيناريو، 

بل يتم الت�صوير طبقًا لالأماكن بحيث ل يتم النتقال من مكان ما اإل بعد النتهاء من كل م�صاهدة �صواء كان يت�صمن 

م�صهد واحد اأوعدة م�صاهد .

ويتم ت�صجيل ال�صوت اأثناء الت�صوير وعادة ما يتم 

اإذا كانت ظروف ت�صجيله جيدة مثل حالة  ا�صتخدامه فعليًا 

الت�صوير داخل البالتوه، او اأن يتم ا�صتخدامه كدليل )ويكون 

به  ي�صتعني   )rough sound خ�صن  �صوت  احلالة  هذه  يف 

عليه  يطلق  ما  اأو  لحق  تزامن  بعمل  قيامهم  عند  املمثلني 

عملية  هو  )الدوبالج   Doublage الدوبالج  �صائع  كخطاأ 

املنطوقة  اللغة  على  خالفًا  اأخرى  بلغة  ممثلني  �صوت  و�صع 

حتاكي  مقابلة  كلمات  اختيار  بحرفية  املمثلني  �صفاه  على 



11

حركة هذه ال�صفاه( لهذه امل�صاهد فيما بعد حتى ميكن اأن يذكرهم بطريقة القاء الكالم ودرجة النفعال. ويتم اإر�صال 

اللقطات امل�صورة اإىل املعمل لتحمي�صها تقارير املعمل اخلا�صة بها ويحتوي تقرير املعمل اأغلب املعلومات ولكن باخت�صار 

ويتم كتابته من ثالث ن�صخ.

كانت  واإذا  عدمه،  من  �صوت  لها  كان  اإذا  وما  اللقطة  على  للتعرف  رقم  على  حتتوي  فاإنها  املعمل  لن�صخة  وبالن�صبة 

اللقطة ليل اأو نهار . كما يكتب يف املالحظات رقم خزانة الفيلم Charge ونوع الفيلم ودرجة ح�صا�صيته وطوله، اإما 

الن�صخه الثانية لالأنتاج فتخت�س بالتعريف مبا مت �صرفه من الفيلم اخلام وما مت حتمي�صه يف املعمل والن�صخة الثالثة 

لالإ�صكريبت، حيث يوؤخذ تعليمات ال�صوت من املخت�صني ويكتب ما يطبع وما ل يطبع )اأو بالأ�صح ما ينقل وما ل ينقل 

توفريًا للخام( ويف تقرير ال�صوت يكتب عدد مرات الت�صجيل وما اإذا كان �صامت اأم متكلم. 

�صوداء  الكالكيت ومعه لوحة  بالت�صوير يقف عامل  القيام  الكالكيت، وعند  نتكلم عن مو�صوع  اأن  هنا لبد 

ورقم  داخلي(   – )خارجي  نهار(،   – )ليل  الت�صوير  ونوع  وامل�صور  املخرج  وا�صم  الفيلم  اأ�صم  بالأبي�س  عليها  مكتوب 

والذراع  مبف�صلة  جانبيها  اأحد  من  بها  يلت�صق  ذراع  اللوحة  هذه  باأعلى  وتوجد   . املرات  وعدد  اللقطة  ورقم  امل�صهد 

اللوحة  بها خطوط بي�صاء مائلة تلتقى بخطوط مائلة عك�صية على جانب 

التي ي�صتقر عليها الذراع عندما يتم غلقه وبذلك ي�صهل معرفة النقطة التي 

يتم فيها اإغالق الكالكيت متامًا والكالكيت هو ال�صلة التي على اأ�صا�صها يحدث 

توافق بني ال�صورة وال�صوت. ومنذ اللحظة التي ينطبق فيها ذراع الكالكيت 

مع اللوحه يحدث �صوت click )ومن هنا ا�صم الكالكيت( واإذا و�صعنا الكادر 

الذي يحدث فيه ذلك مع �صوت اخلبطة يف �صريط ال�صوت اأمام بع�صهما ن�صمن 

اللوحه  على  كتابته  مت  ما  بتالوة  الكالكيت  عامل  يقوم  ما  وعادة  التزامن 

اأن  ويجب  لقطة  بكل  اخلا�س  ال�صوت  على  التعرف  ميكن  حتى  اخلبطة  قبل 

تكون لوحة الكالكيت م�صاءة جيدًا حتى ميكن قراءتها على املافيول ب�صهوله 

ولدقة عملية الكالكيت، يقوم عامل الكالكيت بو�صع اللوحة مقلوبة بحيث 

يكون الذراع لأ�صفل وبعد اخلبطة ينزل الذراع لأ�صفل مره اأخرى، وهنا ن�صمن 

اأن تكون اخلبطة م�صجلة يف كادر واحد فقط ولي�س اأكرث، وهنا نتاأكد من اأن 

هذا الكادر بعينه هو �صاحب �صوت اخلطبة فقط.

كانت  اإذا  ما  حالة  يف  خبطة  دون  مفتوح  الكالكيت  ت�صوير  يتم  ما  واأحيانًا 

اللقطة �صامته وتقوم فتاه التتابع بكتابة ما يطلق عليه تقرير املونتاج ويت�صمن كل البيانات :

عدد اللقطات – رقم اللقطة – رقم امل�صهد – و�صف اللقطة – مكان الت�صوير )داخلي اأو خارجي( – وقت الت�صوير 

)ليل اأو نهار( – ال�صوت )�صامت اأم متكلم( – عدد مرات الت�صوير )يطبع اأو ل يطبع طبقًا لرغبة املخرج، وحتى تقوم 

مونترية النيجاتيف بف�صل املرات التي ل تطبع( وغري ذلك .

اللقطة  الراكورات يف  اأهم  اأي�صًا مالحظات عن  وتكتب   ، اللقطة  امل�صرتكني يف  املمثلني  كتابة   : البيانات  تت�صمن  كما 

ال�صابقة والالحقة بالن�صبة للمالب�س واجتاهات املمثل والنظرات واخلروج وغريها.
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ووفقًا لدورة �صناعة الفيلم، وبعد اإمتام عمليات الت�صوير، ناأتي للمرحلة الثالثة والأخرية، والتي نطلق عليها عمليات 

مابعد الت�صوير، وتكون اأول عملياته ما اأ�صطلح عليه ن�صخ العمل.

ومن املعروف اأن الفيلم ال�صيللويد الذي يتم الت�صوير عليه له ثالث حالت وهي :

احلالة الأوىل : الفيلم يف حالته كخام – اأي ل يزال يف علبته ومل يتم تعري�صه.

اأ�صول علمية خللق �صورة  الثانية : الفيلم بعد تعري�صه واملق�صود بهذا التعري�س بالقطع تعري�س فني وفق  احلالة 

كامنه Latent Image على ال�صرط الفيلمي .

احلالة الثالثة : الفيلم بعد اإظهارة وحتمي�صه اأي لكي تتحول ال�صورة الكامنه اإىل �صورة وا�صحه على الفيلم �صواء 

بالطبع اأكان فيلم �صالب Negative اأي مت الت�صوير به يف الكامريا اأو فيلم موجب Positive اأي مطبوع عليه ال�صورة 

ال�صالبة لت�صبح موجبه.

�صواء  املختلفة  املناظر  ت�صوير  فبعد  وبالتايل 

الأفالم  اإر�صال  يتم  املواقع اخلارجية  اأو يف  ال�صتوديو  يف 

حالة  يف  تكون  وبالتايل  املعمل  اإىل  امل�صورة  ال�صالبة 

الفيلم  حتمي�س  وبعد   . اإظهارها  يتم  حتى   Exposed
اإىل مونترية النيجاتيف والتي تقوم  اإر�صاله  ال�صالب، يتم 

طبقًا للتقارير ال�صابقة برفع اللقطات الغري مطلوب طبعها 

اللقطات  وترك  املرات،  وعدد  الكالكيت  اأرقام  ح�صب 

املطلوب طبعها فقط. ويتم اإر�صال الأخرية اإىل املعمل حيث 

يطبع منها ن�صخة عمل، وهذه الن�صخة يتم طبعها م�صححه 

العمل  ن�صخة  عمل  بالطبع  املمكن  من  ولكن   Graded
فاإنها بنور واحد اأي غري م�صححة وهناك ميزات وعيوب يف كال  م�صححة،  العمل  ن�صخة  كانت  فاإذا  الأ�صلوبني، 

تعالج بالقطع بع�س عيوب الإ�صاءة والت�صوير وغريها وتر�صى املمثلني حني روؤيتها وعلى الناحية الأخرى فاإنها ت�صلل 

اأو غريها،  اأو درجة حرارة اللون  مدير الت�صوير ول تفيده يف روؤية بع�س العيوب التي قد تتعلق بظروف التعري�س 

امليزة هناك ت�صبح  اأن  اأي  العمل املطبوعة بنور واحد ولكن بطريقة معكو�صة  وميكن تطبيق هذا الأمر على ن�صخة 

العيب ميزة هنا  امل�صور، كما ي�صبح  امل�صهد  املمثلني عن متثيل وجوههم وب�صرتهم طوال  عيبًا هنا حيث قد ل ير�صى 

حيث يتعلم مدير الت�صوير من اأخطاءه اأو من ظروف ت�صوير متت عندما يرى نتيجتها على ال�صا�صة بخطط ملعاجلتها 

بطريقة اأ�صح يف اأفالم تالية.

وتر�صل ن�صخ العمل تباعًا اإىل مونتري البوزتيف . ويف نف�س الوقت فاإن ت�صجيالت �صوت الفيلم والتي غالبًا ما 

يف  اأي�صًا  النقل  ملرات  طبقًا  35مللي  مقا�س  مغناطي�صي  �صريط  على  نقلها  يتم  بو�صه  ربع  مغناطي�صي  �صريط  على  تتم 

تقرير ال�صوت، اإما اإذا كان الت�صجيل داخل البالتوه ويتم على �صريط مغناطي�صي 35 مللي فعليًا فاإن مهمة اأخذ اللقطة 

ال�صوتية امل�صبوطة تقع على عاتق مونتري البوزتيف.

وعلى من�صدة املونتاج )وتلك املرحلة الثانية وهي عمليات الفيلم املوجب مع ال�صوت(، ويطلق عليها املافيول 
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جتاوزا لأن هذا الأ�صم يدل على نوع واحد فقط من اأنواع منا�صد املونتاج والتي لها  كثرية منها ما يعر�س الفيلم مقا�س 

16 مللي فقط ومنها ما يعر�س مقا�س 35مللي فقط ومنها ما يعر�س الأثنني، ومنها ما يذيع ال�صوت ال�صوئي ومنها ما 

يذيع ال�صوت املغناطي�صي .

وفيما يتعلق بت�سجيل ال�سوت يف الفيلم ال�سينمائي فاإن لدينا ثالث حاالت هي :-

�صوت ما قبل التزامن اأو ما يطلق عليه البالي باك.	 

�صوت متزامن 	 

�صوت ما بعد التزامن 	 

وفيما يتعلق ب�صوت ما قبل التزامن )البالي باك( فعاليًا ما يتم ا�صتخدامه يف ت�صجيل الأغنيات يف ا�صتوديو 

خم�ص�س لذلك، لإ�صتحالة ت�صجيل الأغنية فعليًا اأثناء الت�صوير لعدم �صمان �صبط م�صتويات اأ�صوات الأحلان وال�صدو 

الذي يتم، ثم يتم اإذاعة هذا الت�صجيل اأثناء الت�صوير وتكون مهمة املمثل املغني حتريك �صفاهة يف تطابق مع كلمات 

واأحلان الأعنية يف هذا املقطع.

داخل  كان  �صواء  نف�صه  املوقع  يف  يتم  فاإنه  املتزامن  ال�صوت  اإما 

ال�صوتية،  القيا�صات  جودة  فيه  ي�صرتط  خارجي  مكان  يف  اأو  ال�صتوديو 

و�صيلة  اأ�صح  مبعنى  خبطته  اأو  الكالكيت  يكون  الذكر  �صبق  كما  وبالطبع 

للمونتري ل�صبط التزامن ب�صهولة �صديدة.

وثالث الأنواع ال�صوت ما بعد التزامن فاإنه يتم ا�صتخدامه لإ�صتحالة 

ا�صتخدام ال�صوت امل�صجل وقت الت�صوير الفعلي للظروف املحيطة )�صو�صاء 

األخ(   .. عايل  لل�صوت  ترديد  تخلق  التي  العاك�صة  املكان  اأ�صطح  اأو  �صديدة 

وبالتايل يتم ت�صجيل �صوت يتم ا�صتخدامه فقط بعد ذلك ك�صوت دليل، ويتم 

الذهاب ل�صالة ت�صجيل ال�صوت بعد التزامن لإمكانية ت�صجيل احلوار املطلوب 

بجودة عالية.

وغالبًا ما يطلق على عملية ت�صجيل ال�صوت ما بعد التزامن م�صطلح 

Doublage” ميكن  “الدوبالج  ا�صطالح  فاإن  احلقيقة  ويف  خطاأ  الدوبالج 

تعريفه باإنه عملية اإعادة ت�صجيل �صوت بلغة اأخرى، وبالتايل فاإنها م�صاألة 

خمتلفة متامًا عن فكرة اإعادة ت�صجيل �صوت غري نقي بعمل �صوت �صالح تقنيًا 

لو�صعه يف الفيلم وكلمة الدوبالج اخلطاأ هذه ناجتة عن اأن م�صر ل ت�صتعمل 

طريقة دبلجة الأفالم الأجنبية، فمثالآً يف فرن�صا اأو اأملانيا يتم عر�س الأفالم 

الأفالم  لعر�س  حايل  اجتاه  وهناك  الفرن�صية،  باللغة  ناطقة  الأجنبية 

الأجنبية بلغتها الأ�صلية لالإ�صتمتاع بها اأكرث.

ويتم عر�س ن�صخة العمل يف ح�صور املونتري وم�صاعدة ومعهما املخرج 
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وامل�صور وفتاة التتابع، وقد مينع ح�صور املمثلني لعدم التاأثري ال�صئ على نف�صيتهم، كذلك على غري املتمر�صني على روؤوية 

اإعداد �صريط ال�صورة وال�صوت يف تزامنهم بحيث يكون ترتيب لقطاتها  ن�صخ العمل هكذا يف �صورتها املزعجة ويتم 

ت�صمى  والتي  يتم اختيارها  التي مل  اللقطات  يتم حذف  الوقت  نف�س  الفيلم( ويف  الديكوباج )تقطيع  ح�صب ترتيب 

doubles وتو�صع هذه اللقطات وبعد لفها باأ�صتيك يف علب ترقم بح�صب ما عليها من اأ�صرطة،  باللقطات املزدوجه 

Leader ومن  D مبعنى الأزدواج ثم رقم اللقطة ورقم التكرار على قطعة ليدر  وعلى ال�صريط نف�صه يكتب حرف 

خالل عمل املونتاج الأوىل Rough cut يتم حذف الزيادات من اللقطات De chutes والتي يتم ترتيبها وجتميعها 

وكتابة اأرقام اللقطات عليها لرمبا احتاج املونتري اأن يعود اإليها مرة اأخرى.

ثم يقوم املونتري خالل الو�صول اإىل حماولة البناء الدرامي التوليفي النهائي للفيلم لو�صع عالماته على لقطات 

Transition )مثل املزج والظهور التدريجي والختفاء التدريجي.. األخ( وف�صلها  املوؤثرات اخلا�صة اأو النتقالت 

حتى يقوم مونتري النيجاتيف با�صتخراج ما مياثل من هذه اللقطاع يف الأ�صرطة ال�صالبة لكي يدفعها اإىل املعمل للقيام 

بعمل �صالب بديل لهذه اللقطات لتنفيذ تلك املوؤثرات اأو النتقالت .

ولدينا قائمة من العالمات التي يتم و�سعها على بع�ض هذه املوؤثرات واالنتقاالت:

املزج وهو عبارة عن دمج ظهور تدريجي للقطة على اختفاء تدريجي للقطة اأخرى .	 

ظهور تدريجي .	 

طبع مزدوج للقطتني فوق بع�صهما	 

عالمة تعني اأن هذه الكادرات البي�صاء مفقودة يف الفيلم البوزيتيف واملفرت�س اأن يراعي مونتري النيجاتيف 	 

وجودها عند تقطيع ال�صالب .

ل�صقه ملقطع ثم الرجوع فيه، والعالمة تعني تغا�صي مونتري النيجاتيف عنها واعتبار القطع كاأن مل يكن .	 

يتم ا�صتكمال عمليات ال�صوت يف الفيلم ومنها تنفيذ الأ�صوات احلية حيث يقوم �صخ�س ي�صمى �صانع املوؤثرات 	 

)اأو �صانع ليف(اأي الأ�صوات احلية يجيد تقليد اأو اإحداث اأ�صوات ال�صو�صاء املطلوبة واأ�صهل اأنواع ال�صو�صاء 

هي �صو�صاء خطوات الأقدام بالطبع .

مثل  الت�صوير  اأثناء  ت�صجيلها  يتم  مبا�صرة  عنا�صر  اإما  م�صادرها  فاإن  ال�صوتية  باملوؤثرات  يتعلق  وفيما 

ال�صوتية  املوؤثرات  مبكتبة  ال�صتعانة  يتم  اأن  اأو  امليناء.  يف  الأونا�س  �صو�صاء  اأو  البحر  �صاطئ  على  البحارة  اأغاين 

Sonotheque وهي موؤ�ص�صات توجد بها كل الأ�صوات املمكنة امل�صجلة على �صرائط )انفجارات – م�صادمات – اأنواع 
خمتلفة من اأ�صوات املياه .. األخ( ويقوم املونتري باإعداد قائمة املوؤثرات ال�صوتية التي يحتاج اإليها ثم يقوم بت�صجيلها.

ويف النهاية وبعد اأن يتم الو�صول لل�صكل النهائي للفيلم ك�صورة و�صوت على املافيول، تكون هناك �صرورة لتجميع 

كل عنا�صر �صوت الفيلم املختلفة املوجودة على اأ�صرطة متعددة ثم ن�صل اإىل قمة عمل املونتري وهو عمل املك�صاج، ويف 

الواقع فاإن كل الأعمال التي مت بها ت�صجيل ال�صوت �صيتم جتميعها كلها على �صريط واحد وهذه العملية ت�صمى بعملية 

Mixage وهذه اأول مرة يرى املونتري فيها عمله كله جممعًا على �صريط �صوتي واحد ويف الواقع اأي�صًا فاإن  املك�صاج 
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من يقوم بهذا العمل اأ�صا�صًا مهند�س ال�صوت ولي�س املونتري وحينما يكون الأخري قد اأدى عمله بدقة وقام مبراجعة كل 

�صرائط ال�صوت مبا فيها من ليدر وعالمات، فاإن هذا ي�صهل كثريًا من مهمة مهند�س ال�صوت الذي يحث كثريًا اأن ي�صاهد 

الفيلم لأول يف عملية املك�صاج.

اأ�صوات معنية  اأو ت�صحيحات خا�صة بدخالت  اإذا كانت خا�صة بدرجة ال�صوت و�صدته  الت�صحيح �صواء  ويتم 

واخريًا  العك�س.  اأو  موؤثرات  اإىل  مثاًل  مو�صيقى  �صريط  من   Fade ممزوج  اأو   Cut كقطع  �صيبداأ  كان  اإذا  ما  مبعنى 

 mixage اإمكانية عمل خدع �صوتية مثل ا�صتعمال ال�صدى على دولب مزج الأ�صوات ويوجد على جهاز مزج الأ�صوات

console قنوات مبفاتيح وكل قناة خا�صة ب�صريط �صوت معني على اأجهزة اإذاعة الأ�صوات ومن خالل تلك املفاتيح 
يتم التحكم مع مفاتيح �صوتية اأخرى يف حدة ال�صوت والتوازن يف اجلر�س ال�صوتي ودخول وخروج ال�صوت واخلدع 

ال�صوتية .

عند  لها  املرتية  القيا�صات  واأمامها  لل�صورة  و�صف  تدوين  يتم   cue sheet الأ�صوات  مزج  جدول  خالل  ومن 

اأنواع الأ�صوات من ديالوج ومو�صيقى وموؤثرات وغريها . وهذا  دخول �صوت اآخر خمتلف وفقًا لأعمدة تت�صمن كافة 

اجلدول ي�صهل عمل املونتري حني جول�صه بجوار مهند�س ال�صوت لتذكر كل ما هو موجود يف ال�صرائط ال�صوتية واإماكن 

اأكرب  لتجميع   pre-Mixage الأوىل  املك�صاج  مرحلة  عمل  يتم  ما  وغالبًا  ذلك،  وغري  والتال�صي  واخلروج  الدخول 

ويلي  ثالثة  اأو  �صريطني  على  ال�صوتية  الأ�صرطة  من  عدد 

ذلك عملية املك�صاج النهائي الذي ميثل ال�صريط املغناطي�صي 

املحتوى على كافة اأ�صوات الفيلم اأو الذي �صوف يتم نقله بعد 

ذلك على �صريط �صوئي .

متتالية  بوبينات  هناك  فلدينا  اأخرى  ناحية  ومن 

ل�صريط ال�صورة املمثلة للفيلم ب�صكله النهائي، واملطلوب هنا 

والتي  النيجاتيف  مونترية  اإىل  الن�صخه  هذه  اإر�صال  يتم  اأن 

مطلوب منها عمل ن�صخه طبق الأ�صل من ال�صريط البوزتيف 

املر�صل اإليها، وذلك مما لديها من النيجاتيف )الفيلم ال�صالب 

قدوم  منذ  اأنها  النيجاتيف  مونترية  عمل  وملخ�س  الأ�صلي( 

الفيلم ال�صالب الأ�صلي الذي مت ت�صويره وحتمي�صه فاإنها كما 

�صبق القول تقوم باإزالة مرات التكرارات غري املطلوبة وترك 

الأ�صكريبت،  لتقرير  وفقًا  فقط  للقطات  املطلوبة  التكرارات 

رمبا  احتياطيًا  املطلوبة  غري  التكرارات  هذه  حفظ  ويتم 

للجوء اليها ل�صبب اأو لآخر فيما بعد حلني النتهاء من طبق 

ال�صتاندرد وحينئذ يتم التخل�س منها.
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 300 اإما مبتو�صط طول  اأما فيما يتعلق بالتكرارات املطلوبة يتم ل�صقها وت�صكيل بوبينات متعددة )البوبينة 

مرت اأو 600 مرت( يتم اإر�صالها للمعمل لطبع ن�صخ العمل work print التي يتم عمل املونتاج عليها . وت�صبح اخلطوة 

التالية هي فهر�صة هذا النيجاتيف املتمثل يف عدد البوبينات املجمعة للفيلم لذلك يتم فك اللقطات املختلفة بحيث 

تو�صع كل لفة )اللفة املق�صود اأنها قطعة واحدة م�صتمرة دون اأي ل�صقة وذلك ل�صمان ا�صتمرار وجود رقم احلافة( 

وعليها ورقة �صغرية م�صجل عليها رقم العجينة + رقم احلافة من اأول القطعة وحتى اآخر رقم يف القطعة للحافة.

حافة  على  منتظمة  م�صافات  يف  تو�صع  ما  هي   Edge Number احلافة  اأرقام  عليه  يطلق  ما  فاإن  وبداية 

الفيلم لإ�صتخدامها لتقطيع الفيلم ال�صالب طبقًا لتوليف ن�صخة العمل وتطبع الأرقام على حافة واحدة من الفيلم 

خارج الثقوب يف مقا�س 35مللي وبني الثقوب يف مقا�س 35مللي و 16مللي وتتزايد الأرقام كل 16 كادر يف مقا�س 35مللي 

وكل 20 كادر يف مقا�س 16مللي، ويف اأحوال قليلة تتزايد اأرقام احلافة كل 40 كادر يف مقا�س 16مللي .

latemt image حيث تظهر تلك الأرقام  اإما بطريقة ال�صورة الكامنة  اأرقام احلافة يف امل�صنع  ويتم عمل 

فقط عند حتمي�س الفيلم، او اأن تطبع تلك الأرقام خالل الت�صنيع بحرب مرئي Visual ink ولذلك تتم روؤية تلك 

لها  35مللي الأبي�س والأ�صود  اأفالم كوداك مقا�س  الفيلم الذي مت حتمي�صه وكل  اأو  الفيلم اخلام  �صواء على  الأرقام 

�صواء  الأنظمة  لكل  اأ�صيف  جديدة  حافة  ترقيم  نظام  كوداك  �صركة  اأدخلت   1990 عام  ويف  حمربة،  حافة  اأرقام 

الأبي�س والأ�صود اأو امللونة، وهو عبارة عن ترقيم اآيل ميكن قراءة �صفرته عن طريق جهاز م�صح لل�صفرة، وهذا عالوة 

على الأرقام الأ�صا�صية للحافة والتي ميكن قراءتها ب�صهولة )مونتري النيجاتيف( دون ال�صتعانة بالآلة .

ومن خالل اأرقام احلافة هذه ميكن القيام بعمل الن�صخة طبق الأ�صل من النيجاتيف املماثلة للن�صخة النهائية 

النهائي يتم طبع  املولف  املوجب  للفيلم  ال�صالب  الفيلم  املتطابقة من  الن�صخة  اإىل هذه  الو�صول  للفيلم وبعد  املولفة 

فيلم موجب و�صيط منه ومن هذا الأخري يتم طبع ال�صالب البديل الذي مت ت�صحيحه وي�صبح هذا الفيلم هو العن�صر 

الأ�صا�صي لطبع ن�صخ التوزيع املوجبه بعيدًا عن ال�صالب الأ�صلي الذي يتم حفظه وفقًا لتخزين علمي �صليم حماية له، 

والعمل بعد ذلك بطبع الن�صخ املوجبه من الفيلم تباعًا من ال�صالب البديل حتى يتم ا�صتهالكه، لكي يتم العودة مرة 

اأخرى لطبع �صالب بديل اآخر من املوجب الو�صيط اأي�صًا.

وبذلك فاإن اكتمال الدورة يتم من خالل اجلمع بني �صريط ال�صوت و�صريط ال�صالب البديل لكي نح�صل على 

الن�صخة املزدوجة الأوىل والتي يطلق عليها احيانًا )الن�صخة الزيرو( ومب�صاهدتها يتم عمل الت�صحيحات الإ�صافية 

ال�صرورية الالزمة )غالبًا من مدير الت�صوير( .. وبعدها يتم احل�صول على ن�صخة موجبة مت قبول نتائجها �صواء من 

�صانعي الفيلم اأو من املعمل الذي يقوم بطبعها.

د. جمدي عبد الرحمن          
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الف�صـل الثالث 

قائمة اأ�سماء مونتريي النيجاتيف
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• جيل األوائل :	
لوتي )خبرية من �صركة اأدفا UFA الأملانية( – اأجنا وميال 

– وفيقة اأبو جبل )زوجة �صالح اأبو �صيف( – اأمرية فايد )زوجة كمال ال�صيخ(
 – هدى املهدية – زينب عوي�س، واأرنية ومانو�س.

• الجيل الثاني :	
كمال فهمي – ناهد مكاوي – 

�صلوى مر�صيان – نعمت فايد اأو توتو )زوجة كمال كرمي(، وزينب وهبي.

• الجيل الثالث :	
عادل �صكري – مار�صيل �صالح –

 ليلى فهمي – وداد راغب –

 ليلى ال�صاي�س – نعمات رجب –

 عدلت �صري – ناهد حممود.

• جيل معهد السينما :	
الفت التابعي – �صلوى �صعد الدين – 

نريفانا – جيهان م�صري – 

دعاء فتحي – اأمرية خمتار – 

رباب عبد اللطيف – لما جالل، ودانا.
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الف�صل الرابع 

ليلى فهمي تتحدث
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فقدت »ربع«  اأجري نتيجة »خطاأ« يف مونتاج اأول اأفالمي.

يف اأحد اأحياء مدينة اأكتوبر .. األتقيت لأول مرة باملونترية الكبرية ليلى فهمي، �صيدة رقيقة، حا�صرة البديهة، 

عفة الل�صان، ومتدفقة الذكريات، تتحدث عن الأفالم و�صناع ال�صينما بحب حقيقي .. فقد عا�صت عمرها كله 

يف حجرة مونتاج النيجاتيف، ومن بني يديها خرجت مئات الأفالم، فهي �صاحبة اللم�صات الأخرية قبل “طبع” 

الفيلم وو�صوله اإىل �صالة العر�س.

اأثناء  اأجر ح�صلت عليه، ودورها  واأول  املونتاج،  املهنة، وعن فرتة تعلمها  اأرتباطها بهذه  حتدثنا عن بداية 

الت�صوير، ويف �صناعة الفيلم نف�صه .. وملاذا عملت بالتليفزيون كمونتريه نيجاتيف، وعن ذكراتها مع بع�س �صناع 

ال�صينما .. اأي�صًا ملاذا كانت مونتريه النيجاتيف التي قامت مبونتاج اأفالم اأو م�صاريع طالب معهد ال�صينما ؟! .. وعن 

اأ�صباب “اأحتكار” املراأة لهذه املهنة، وكيف اأ�صبحت اأخر مونترية نيجاتيف يف م�صر.

كيف بداأت عالقتك بال�سينما، ومونتاج النيجاتيف حتديداً؟!

- منذ كنت طالبة يف املرحلة الإعدادية، كان والدي “كمال فهمي” ياخذين معه يف اأيام الأجازة، كنوع من “الف�صحه” 

يف املكان الذي يعمل به، �صواء يف �صتوديو م�صر، اأو �صتوديو نا�صيبيان، وكنت اأ�صعر بال�صعادة عندما اأذهب اإىل �صتوديو 

الأهرام لوجود حديقة كبرية، فهو مكان جميل للعب .. ثم اأعود واأجل�س اإىل جواره يف حجرة املونتاج، حتى ينتهي من 

العمل ونعود للمنزل .. ومع تكرار ذهابي معه، وبقائي لفرتات طويلة، بداأت اأنتبه ملا يقوم به، واأحببت ما كان يفعله .. 

واأح�ص�صت اأن هذه ال�صغالنه )املهنه( فيها �صئ راقي، ونعومة، واأنها ت�صلح لعمل “ال�صت” اأكرث من الراجل!

فيلم اأه من حواء
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ويف �صيف العام التايل، اأ�صتمر تواجدي معه بال�صتوديوهات، وبداأت اأعرف واأفهم ماذا يفعل؟ .. ويف نف�س 

الوقت بداأ يطلب مني اإح�صار “علبة اخلام” هذه اأو تلك، اأو يطلب مني اأن اأذهب مل�صيو فاهية )مدير معمل نا�صيبيان(، 

واأقول له : بابا عايز “علبة” كذا ! .. اأو اأذهب لالأ�صتاذ البري جنيب – كان والدي يعمل م�صاعدًا له – واأقول له بابا 

عايز كذا .. واملهم اأين اأحببت ما اأفعله، وما يحدث حويل.

هل تتذكرين من يعمل يف مونتاج النيجاتيف يف ذلك الوقت ؟!

- اآه .. كان يف اإجنا وميال – هدى املهدية – زينب عوي�س، وتوتو )زوجة كمال كرمي ( .. واأذكر اأين قابلت الأ�صتاذ 

فطني عبد الوهاب و�صاألني : هل تريدين العمل بالتمثيل ؟! ... قلت : لأ .. فقد كنت خجولة جدًا .

املدار�س  اإحدى  الثانوية يف  اأثناء درا�صتي باملرحلة  واأعمل معه،   ، بابا  “اأتعلم” من  الوقت بداأت  ... ومع  وت�صيف : 

الفرن�صية بالظاهر، واأن�صغلت بالعمل ومل اأكمل دار�صتي .. وكانت كل اأفالمي الأوىل مع والدي، وحتت اإ�صرافه. 

ماهو اأول فيلم قمت بعمل املونتاج له مبفردك؟

-  فيلم “اآه من حواء” .. كان من ال�صروري �صرعة الإنتهاء من مونتاج النيجاتيف والطبع، بعد اأن حتدد موعد عر�صه، 

واأعطوين “ف�صول” الفيلم .. �صعرت باخلوف، فقد كنت اأقوم بتنفيذ املونتاج يف وجود والدي، الذي كان م�صافرًا اإىل 

لبنان، واملهم اأن الفيلم كله “طلع حلو” دون اأخطاء، ماعدا “غلطة” واحدة، ظهرت عند م�صاهدة الفيلم يف ال�صالة 

اأن  Desync  )عدم تزامن ال�صوت مع ال�صورة(، ومن ح�صن احلظ  امللحقة بال�صتوديو، ففي اإحدى اللقطات حدث 

“اللقطة” كانت يف اأخر الف�صل، اأي اأن اأ�صالحها اأ�صهل .. كان جمرد خطاأ، فامل�صاألة عبارة عن اأرقام، فهي مثاًل رقم )5(، 
واأنا �صفتها رقم )6(، فجاأة ال�صوت متاأخر، وطلبوا مني ت�صحيح اخلطاأ .. ووقف فوق دماغي خم�صة اأ�صخا�س : اأثنني 

من الإنتاج ومدير املعمل وم�صاهد املونتري وامل�صئول عن الطبع، وكان الأ�صتاذ رم�صي�س جنيب يتابع املوقف على التليفون، 

الكل م�صتعجل على طبع الفيلم .. وتعلمت الكثري من هذه الغلطة �صواء على م�صتوى الدقة يف العمل الذي اأقوم به، 

وعلى امل�صتوى املادي اأي�صًا ؟!

فيلم معبودة اجلماهري
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هل تذكرين هذه اللقطة؟!

- طبعًا .. كانت اللقطة لر�صدي اأباظة نازل من ال�صيارة مع لبنى عبد العزيز، وقام باإغالق الباب، ويف اللقطة جاء 

ثم  ن�صخ،  خم�س  طبع  رغم  اخلطاأ  تكرر  الإ�صتعجال  وب�صبب  بالت�صحيح،  وقمت   .. متاأخرًا  ال�صيارة  باب  اإغالق  �صوت 

�صححت اخلطاأ.

اأجري عن  اإىل مكتب رم�صي�س جنيب للح�صول على بقية  املادي، فقد ذهبت  امل�صتوى  اأما على   : ليلى فهمي  )وت�صيف 

الفيلم، فقال يل املحا�صب : معل�س يا اآن�صة ليلى، الأ�صتاذ رم�صي�س خ�صم 25 جنيه ب�صبب اخلطاأ الذي ارتكبتيه )كان 

اأجري بالفيلم 100 جنيه(، وجل�صت اأبكي خوفًا من غ�صب بابا، وقابلت يف املكتب فطني عبد الوهاب و�صالح ذو الفقار 

اأنا معجب  البنت دي  اإلغاء اخل�صم، ولكنه قال لهم :  وعلى ح�صن، وعرفوا �صبب بكائي، وطلبوا من الأ�صتاذ رم�صي�س 

بدقتها والتزامها، ولكن لن تتعلم دون عقاب، وحتى ل تكرر اخلطاأ، و�صوف ت�صبح من اأف�صل املونتريات .. وبعد عودة 

والدي من لبنان، مل يغ�صب واأعترب الأمر جمرد غلطة .. ولكن املفاجاأة اأن رم�صي�س جنيب يف “عقد” الفيلم التايل رفع 

اأجري 25 جنيه، حتى ل يغ�صبني !.

يف اأفالم البدايات، ارتبط ا�سمك با�سم والدك كمال فهمي )حوايل 15 فيلماً( ... ملاذا؟.

ي�صاعد على تعيني  اأ�صمي لأن هذا  الوقت كان يكتب  نف�س  له، ويف  م�صاعده  والدي يريد ت�صجيعي، واعتربين  - كان 

يف التليفزيون، وُرف�س طلب التعني لأن �صني غري قانوين، كان اأقل من 16 �صنة .. ففي التليفزيون كانت هناك اأعمال 

درامية عديدة يتم ت�صويرها بطريقة ال�صينما، من خالل �صرائط الـ 16مللي .. لكني جنحت يف ال�صينما، وبداأ العتماد 

عليه، حتى اأ�صبحت “م�صغوله” ب�صكل م�صتمر.

اأثناء ت�سوير الفيلم، مادور مونتري النيجاتيف؟!

- بعد ت�صوير الفيلم اخلام )البوبينة 10 دقائق (، يتم حتمي�صه يف املعمل، ثم ي�صاهده مونتري النيجاتيف ليطمئن على 

جودة ال�صور ، وعدم وجود اأخطاء اأو �صوء، ويف حالة وجود اأي �صئ يتم اإبالغ مدير الت�صوير لتداركه، واإذا ات�صلنا 

باأي مدير ت�صوير، يكون اأول ما يقوله : يف اأيه ؟! .. ي�صعر بالقلق ، حيث يخ�صى األ تكون ال�صورة جيدة اأو �صاحلة.

فيلم اأبناء ال�صمت
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وت�صيف ليلى فهمي : ... واأذكر اأنه اأثناء عملي يف فيلم يتم ت�صويره يف �صتوديو م�صر، اأين وجدت م�صاهد غري �صالح 

)خارج بوؤرة الرتكيز( .. كان لبد من اإبالغ مدير الت�صوير فورًا، ومل يكن لدينا تليفون بالغرفة،   Out of focus
فجريت اإىل باب الأ�صتوديو وكلمته، وجاء م�صرعًا واأكت�صف اخلطاأ، ثم عاد اإىل البالتوه، وطلب عدم هدم الديكور، 

حتى يعيد ت�صوير هذه امل�صاهد )رف�صت ليلى فهمي( .

وتتابع : لو مل نتدارك هذا الأمر، قبل هدم الديكور، كانت خ�صائر املنتج �صوف ت�صبح كبرية، لأنه �صيعيد بناء الديكور، 

ويتعطل الت�صوير.

اإذن .. انت تتعاملني مع نيجاتيف الفيلم مرتني ؟

- نعم .. املرة الأوىل كما حتدثنا بعد ت�صوير وحتمي�س الفيلم اخلام مبا�صرة، والثانية بعد مونتاج البوزتيف حتى 

ا�صتبعد ما ل يطبع، واأقوم بتنفيذ ما اأتفق عليه بني املخرج واملونتري، واأتخل�س من اأي “جتريح” حدث لل�صريط نتيجة 

العمل على املوفيول، ثم يعود اإىل املعمل، ويتم الطبع.

هل قمت مبونتاج نيجاتيف خارج م�رص؟!

- مره واحدة يف اليونان، كان م�صل�صاًل ولي�س فيلمًا :”ليلة القب�س على فاطمة” .. كانت مونتري النيجاتيف زوجي عادل 

�صكري، وكانت هناك رغبة لالإنتهاء منه ب�صرعة، فذهبت مل�صاعدته .. ولكني عملت يف م�صل�صالت عديدة داخل م�صر مع 

يحيى العلمي وحممد فا�صل مثل “ابراهيم الطاير” و “جمعة ال�صوان” ، حيث كان ت�صوير امل�صاهد اخلارجية ي�صور 

“مربوك جالك ولد” �صباعية مت ت�صويرها  �صينما )16مللي( .. واأي�صًا عملت مع املخرج فهمي عبد احلميد م�صل�صل 

بالكامل �صينما.

من بني �صناع ال�صينما .. ما ال�صخ�صيات التي تف�صلني احلديث عنها ؟!

- احلقيقة �صخ�صيات عديدة ، مثال حلمي رفلة : كان منتج وخمرج طيب جدًا، وعملت معه كثريًا، وكان له الف�صل يف 

فيلم خلى بالك من زوزو
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فيلمه “معبودة اجلماهري” الذي توقف ت�صويره ب�صبب مر�س عبد احلليم حافظ، وحتى  واأذكر  كثرية،  “عمل” نا�س 
ل يهد الديكور، ويف انتظار عودة عبد احلليم، قام باإنتاج اأربعة اأو خم�صة اأفالم �صغرية – بعد التعديالت الب�صيطة يف 

الديكور – فقد كان يفكر ب�صكل عملي.

اأي�صًا كنت اأحب العمل مع فريد �صوقي وناهد فريد �صوقي ومدحت ال�صباعي، وكان عاطف الطيب يف�صل العمل معي، 

وعملت كل اأفالم خالد يو�صف بداية من “العا�صفة” حتى “كف القمر”، وفيلم “هي فو�صى” ليو�صف �صاهني مع خالد 

يو�صف .. اأما ح�صن الإمام، فقد اأراد مكافاأتي ل�صرعة اإجناز مونتاج النيجاتيف لفيلم “خلي بالك من زوزو”، فاأعطاين 

“جنيه” وكتب عليه “اإىل اأحلى مونترية يف العامل”، ومازلت اأحتفظ به .. والفنان اجلميل عادل اإمام، كان يحر�س 
على احل�صور اإىل غرفتي يف املونتاج لتحيتي، عندما يعلم بوجودي بال�صتوديو، فهو �صديق يل ولزوجي الراحل عادل 

�صكري.

ماذا عن مونتاج اأفالم اأو م�ساريه طالب معهد ال�سينما؟!

- كانت بدايتي، واأول تعاملي يف مهنة مونتاج النيجاتيف مع �صرائط الـ 16 مللي، وتعاملت فيها مع التليفزيون يف كثري 

من امل�صل�صالت، واأي�صًا مع ال�صئون املعنوية بالقوات امل�صلحة )اأنا وزوجي(، وقمنا مبونتاج ع�صرات الأفالم الت�صجيلية، 

وخا�صة بعد انت�صار اأكتوبر 1973 .. وبعد ذلك قمت مبونتاج كل م�صاريع طلبة معهد ال�صينما بالإتفاق مع د. �صوقي 

علي حممد عميد املعهد، وقد اأرهقني هذا الأمر كثريًا، لأنه يتكرر كل �صنة، والتعامل مع الـ 16 مللي اأ�صعب من �صرائط 

الـ 35مللي، لأن حجمها اأ�صغر، ورف�صت احل�صول على اأي اأجر، وبالن�صبة للتدريب العملي، كنت اأ�صتقبل يف غرفة املونتاج 

خم�صة طالب يف كل تدريب، حتى يتعلموا، ويعرفوا كيفية التعامل مع مونتاج النيجاتيف .. وكان الأمر مرهقًا لأين 

اأعمل طوال اليوم يف الأفالم الطويلة التجارية، ثم اأبداأ يف اأفالم الطلبة.

فيلم اأغنية على املمر
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مت تكرميك موؤخراً، يف احتفاالت ن�رص اأكتوبر 2016، فما هي االأفالم التي مت ب�سببها التكرمي؟!

- بالإ�صافة اإىل الأفالم الت�صجيلية العديدة، اأنا عملت مونتاج النيجاتيف لأفالم روائية طويلة، تعترب من اأهم اأفالم 

را�صي،  حممد  ال�صمت” اإخراج  “واأبناء  اخلالق،  عبد  على  املمر” اإخراج  على  “اأغنية   : مثل  احلربية  اأو  الع�صكرية 

و”يوم الكرامه” لعلي عبد اخلالق، و “حائط البطولت” ملحمد را�صي وغريها.

�سوؤال يفر�ض نف�سه : ما ال�رص يف اأن معظم من يعملون مبونتاج النيجاتيف من الن�ساء؟! 

- باإ�صتثناء والدي كمال فهمي وزوجي عادل �صكري، جتد فعاًل كل مونتريي النيجاتيف من الن�صاء، ب�صراحة الرجل ل 

يحتمل هذه “القعدة” التي ت�صتمر ل�صاعات طويلة يوميًا، وحجرة النيجاتيف دي “خنقة”، ول يحتملها اإل ال�صيدات.

رمبا لهذا ال�سبب اأجته عادل �سكري لالإنتاج، والعمل خمرج م�ساعد؟!

“غريب ولد عجيب” اإخراج كمال �صالح الدين، بالإ�صرتاك مع املنتج  3 اأفالم : الأول  اأنتجنا  “واإحنا  - هذا �صحيح 

ي�س،  اإ�صماعيل  ي�س  يغني” اإخراج  “ال�صيطان   : فيلمني  “فينفيلم” انتجنا  �صركتنا  .. ثم من خالل  فرن�صي�س  يو�صف 

و”الطوفان” اإخراج ب�صري الديك، وكان ذلك يف الن�صف الأول من الثمانينات .. ولكن ال�صركة مل ت�صتمر.

يف ال�سنوات االأخرية، رغم التحول نحو ال�سينما الرقمية، ا�ستمرعملك لعدة �سنوات؟! 

- نعم، اأنا ل اأحب التوقف عن العمل، وتعلمت ال�صغل على ال�صا�صة )الكمبيوتر(، واأقوم بالق�س عليه، ومل يكن الأمر 

�صهاًل .. ولكن بعد �صنه 2011، كانت كل الأفالم يتم ت�صويرها بالكامريات احلديثة، ومل يعد هناك نيجاتيف .. ومل 

تعد مهنة مونتري النيجاتيف موجودة .. واأعتزلت العمل.

بخربة ال�سنني .. هل ال�سورة ال�سينمائية القدمية اأف�سل اأم االآن مع ال�سورة الرقمية؟!

- مازلت اأعتقد اأن ال�صورة ال�صينمائية القدمية اأف�صل، واأهم من حيث القيمة اجلمالية.

فيلم كف القمر
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ملاذا مل تعمل بناتك )حنان و�سريين( بنف�ض مهنتك؟

- رمبا لأنها مهنة متعبة جدًا، وتظل من�صغل بها طوال الوقت، وقد رف�صن دخول معهد ال�صينما، وح�صلت “حنان” على 

لي�صان�س يف الأدب الإجنليزي، اأما “�صريين” فح�صلت على بكالوريو�س التجارة )اإجنليزي(، وعملت بال�صياحة.
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  تكرميي الوحيد ب�سبب انت�سار اأكتوبر .. وتوقفت بعد اإلغاء النيجاتيف”.
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الف�صـل اخلام�س  
ليلى فهمي .. و�سهادات ال�سينمائيني
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لوال كتلة نشاط
يف اأثناء درا�صتي للمونتاج باملعهد العايل لل�صينما، ويف فرتة تدريبي يف ا�صتوديو الأهرام 

مع املونتري ح�صني عفيفي التقيت الفتاة ال�صغرية اجلميلة الأنيقة ليلى فعمي اأبنة مونتري 

حجرة  للنيجاتيف،  متال�صقتان  حجرتان  هناك  كانت  فهمي.  كمال  الهادئ  النيجاتيف 

مار�صيل �صالح وحجرة ليلى فهمي وكانت احلجرتان يف منتهى النظافة والتنظيم بالرغم 

من كل العلب ال�صفيح التي حتتوي الأفالم النيجاتيف، وكانت ليلى دائمًا ما ت�صت�صيفنا 

ل�صرب القهوة عندها.

اأتعرف  مل  ولالأ�صف  وميال  اإجنا  جيل  هناك  كان  م�صر  يف  النيجاتيف  ملونتريين  بالن�صبة 

عليهما، وبعد ذلك مونترية النيجاتيف مار�صيل �صالح، ثم ليلى فهمي.

اإن م�صئولية مونتاج النيجاتيف �صخمة لأن اأي اإهمال اأو خد�س اأو خطاأ يوؤدي اإىل �صياع اأموال املنتج، ولذلك فبالرغم 

من اأن مونتاج النيجاتيف لي�س عماًل اإبداعيًا فاإنه يحتاج اإىل الرتكيز والدقة ال�صديدة والنظافة وال�صرب، اأنه يعتمد 

على العالقة بني اأرقام احلافة يف ن�صخة العمل  البوزيتيف والفيلم النيجاتيف، واأي قطع خطاأ يعترب كارثة، كان املنتج 

عادة ما يختار مونترية نيجاتيف معينة لثقته بها، واملونتري اأي�صًا يتم�صك مبونترية نيجاتيف معينة لدقتها يف تنفيذ 

املونتاج.

كانت ليلى فهمي تعمل هي وزوجها املونتري عادل �صكري طوال فرتة عملها يف مونتاج النيجاتيف لالأفالم، واأعتقد اأنه 

كان العتماد الأكرب يف العمل على ليلى .. كان عند هذا اجليل احرتام ومت�صك بتقاليد املهنة، وكثريًا ما كانت ليلى 

ت�صهر على الفيلم لعمل مونتاج النيجاتيف بعد عمل امليك�صاج حتى يتم طبع ن�صخة ا�صتاندرد للعر�س يف الوقت املنا�صب.

الأفالم  وخ�صو�صًا  لل�صينما،  العايل  املعهد  طلبة  لأفالم  النيجاتيف  مونتاج  بعمل  عديدة  �صنوات  خالل  ليلى  قامت 

الـ16مللي التي حتتاج اإىل الدقة ل�صغر خحم الفيلم، وهي الوحيدة التي كانت تقوم بهذا العمل ل�صنوات دون اأي مقابل 

مادي مع حتمل اأخطاء الطلبة وال�صهر والوقت الق�صري املتاح قبل موعد الت�صليم، وكانت تتبنى الطلبة كاأنهم اأبناء لها.

جديدة،  بطرق  النيجاتيف  مونتاج  تنفيذ  بداأ  الكمبيوتر  على  ال�صينمائي  املونتاج  واعتماد  التكنولوجي  التطور  مع 

وبالرغم من ذلك قامت ليلى بتطوير نف�صها وتعلم الطرق احلديثة، وقد تعاونت مع �صركة الأك�صري و�صركات اأخرى 

لفرتة طويلة حتى اأنتهى العمل على الفيلم ال�صينمائي النيجاتيف.

ل ا�صتطيع تخيل ليلى اأو “لولال” كما كنا ن�صميها بدون عمل، وهي عبارة عن كتلة من الن�صاط، وقد قامت بعمل عدد 

كبري من نيجاتيف الأفالم الروائية، وتعترب اأحد اأعمدة ال�صينما الروائية امل�صرية ل�صنوات طويلة وقد عملت معها يف 

عدة اأفالم منها اأفالم �صادي عبد ال�صالم الت�صجيلية الـ 16مللي : كر�صي توت عنخ اآمون الذهبي، الأهرامات وما قبلها 

وعن رم�صي�س الثاين .

رحمة منت�سر    

اأ�ستاذ املونتاج باملعهد العايل لل�سينما    

واملونترية ال�سينمائية     
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التكريم أقل ما تستحق
فهمي  كمال  الراحل  املونتري  كرمية  فهمي،  ليلى  العظيمة  واملونترية  وال�صديقة  الزميلة 

 ، وحرم املونتري الراحل عادل �صكري، جمعت بيننا ال�صنوات الطوال والأعمال العديدة 

وكانت متثل اأحد الأعمدة الهامة لفن مونتاج النيجاتيف لأفالم هامة متثل مالمح �صناعة 

ال�صينما امل�صرية يف اأجمل واأغزر �صنوات اإنتاجها.

مبهنة  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  الذي  املتفاين  الإتقان  بني  جتمع  فهمي  ليلى  ظلت 

كتعبري  معها،  عمل  من  بكل  واملحبة  وال�صداقة  الود  عالقات  وبني  النيجاتيف،  مونتاج 

الذين  امل�صرية و�صناعها  ال�صينما  اأح�صان  الذي ع�صناه يف  للزمن اجلميل  �صادق حقيقي 

جمعت بينهم كل م�صاعر احلب والتعاون والحرتام.

الت�صوير  بعد  اأعي�صها  التي  ال�صاعات  واأمتع  اأجمل  بالن�صبة يل،  ال�صالم متثالن  ور�صيده عبد  ليلى فهمي  كانت 

اأ�صمائنا جميعًا،  النهاية يحمل  العمل يف  العمل، لأن  ال�صديد على  التعاون واخلوف  معهما كل  واأجد  الطويل،  املرهق 

ونحمل م�صئولية تقدميه للجماهري، تلك كانت العالقة واجلهد اجلميل امل�صرتك الذي لن ين�صاه جيلي، الذي اأتاحت 

له الظروف العمل مع هوؤلء املبدعني املخل�صني الذين ل يبتغون اإل ر�صالة التفاين يف احرتام �صامي للمهنة، جعل ليلى 

فهمي اليوم على راأ�س املكرمني يف املهرجان، وهذا اأقل ما ت�صتحقه.

     املخرج حممد عبد العزيز 
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أبتسامة الطمأنينة 
اأو  يعرفون  ل  الرقمية،  ال�صينما  جيل  ال�صباب،  ال�صينمائيني  من  احلايل  اجليل 

يعلمون عن فنانني ُجمال، وحرفيني ممتازيني كان عماد عملهم الدقة والتقان والنظافة 

واملحافظة على اأهم ما متلكه �صناعة اخليال، منذ زمن اخرتعها وحتى �صيطرت املربعات 

الرقمية عليها .. اأحتدث عن مونتري النيجاتيف ال�صالب ل�صريط الفيلم امل�صور.

اأو  والأ�صود  بالأبي�س  �صواء  الفيلمية،  “اخلامات”  هذه  على  ن�صور  كنا  عندما 

الألوان، وبعد كل مراحل عمليات ولدة الفيلم املختلفة ... يذهب كل �صئ اإىل مونتري 

ال�صالب )النيجاتيف(، الذي يقطع الفيلم – اأي الوثيقة امل�صورة – اإىل اللقطات التي 

مت ترتيبها يف عملية ت�صل�صل الفيلم من املخرج ومونتري “البوزتيف”، و�صنع لها املو�صيقى 

والتاأثريات املختلفة وبالطبع احلوار .. وياأتي هنا اأهمية دور مونتري ال�صالب الذي يعمل 

 .. واإتقان مطلوب  النيجاتيف ح�صب ت�صل�صل الأحداث، ويقوم بذلك لقطة ... لقطة، وبدقة متناهية  على ترتيب 

ونظافة حتى ل يحدث اأي “خرب�صه” اأو تدمري للفيلم ال�صالب الذي هو يف الأ�صا�س جيالتني تكونت ال�صورة بداخله 

من هاليدات الف�صة وال�صبغات اللونية الذائبة به.

ال�صورة  بني  للتطابق  املميزة  العالمات  عمل  بعد  ليطبع  ال�صينمائي  املعمل  اإىل  ال�صالب  هذا  ياأخذ  ذلك  وبعد 

وال�صوت وخالفه، ليظهر بعد الطبع وعملية الت�صحيح الفيلمي، ثم يعر�س ليحمل لنا ال�صرور والبهجة والفرح .. هذه 

باإخت�صار �صديد وظيفة مونتري النيجاتيف ال�صالب يف العمل ال�صينمائي، يف كل تاريخ هذه ال�صناعة والفن واحلرفة 

يف كافة بقاع العامل. ليلى فهمي من املونتريين القالئل يف بالدنا، الذي كان لهم اليد احلريرية احلانية يف هذا امل�صمار 

.. كانت تلميذة لوالدها مونتري النيجاتيف كمال فهمي، وزوجة ملونتري النيجاتيف عادل �صكري الذي اأ�صبح بعد ذلك 

، فكنت  الطمئنينة  الت�صوير، ترمومرت  الزمالء مديروا  بالن�صبة يل، ولغريي من  �صينمائيًا، وليلى فهمي كانت  منتجًا 

الإنتاج  باإر�صال  فاأقوم  املعمل،  بعد  ال�صالبة  ال�صورة  باأول على  اأول  الإطمئنان  واأحب  متوا�صل،  ب�صكل  لأ�صابيع  اأ�صور 

كادرا، فت�صعهم هي بنظام يف ورق �صفاف، وعندما   6 “ت�صتات” منها، اأي قطع �صغرية من الفيلم ل تزيد عن  لإح�صار 

امليكانيكية  ال�صل�صلة  والألوان واحلركة  التعري�س واحلدة  ال�صورة يف  ناحية جودة  اأطمئن على عملي من  اأ�صاهدهم 

للفيلم داخل الكامريا حتى ل يحدث اأي خطاأ وق�صط للخام.

كانت عالقتي مع املونتريه العزيزة ليلة فهمي حتمل حمبة خا�صة فهي جارتي ن�صكن يف نف�س ال�صارع، وزوجها 

�صديقي والأخ الأ�صغر للعزيزة ال�صديقة املونترية نادية �صكري، وكنت يف اأحيان كثرية اأذهب اإليها يف حجرتها البي�صاء 

النظيفة يف الدور الثاين باأ�صتوديو الأهرام، اأجدها منهمكه وم�صغوله يف تقطيع الأفالم، فما تقوم به ي�صتهلك وياأخذ 

وقتًا طوياًل ودقة وترتيب، وحني تراين تبادر قائلة جملتها ال�صهرية )ال�صغل فل( .. هنا اأجد اإبت�صامتها متالأ قلبي 

ملا  لولها  التي  ال�صينمائية  املهنة  اإىل هذه  تاأخذ كثريًا، هو تكرمي  الذي  ليلى فهمي  اأن تكرمي   .. بالثقه على عملي 

تواجدت الأفالم ب�صورتها اجلميلة املبهجة.                

             �سعيد �سيمي 

     مدير الت�سوير ال�سينمائي
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اإلحساس بالمسئولية ..  والوفاء
ليلى فهمي من اأهم الأ�صماء البارزة يف مونتاج النيجاتيف، تعلمت هذه املهنة على يد والدها املونتري كمال فهمي، 

وهي مهنة �صعبة، مل ي�صتطع ال�صرب عليها يف جمال ال�صينما اإل القليل جدًا من ال�صينمائيني لأنها تتطلب قدرًا كبريًا 

من املهارة والدقة والرتكيز بالإ�صافة م�صتوى عايل جدًا من النظافة حتى ل ت�صل اأي اأتربه لنيجاتيف الفيلم .. ومن 

ح�صن احلظ اأنها عملت مع زوجها الراحل عادل �صكري يف الأفالم، فكانا يق�صيان معظم اليوم معًا يف ال�صتوديو.

كانت ليلى فهمي تقلق على عملها، فتبقى بال�صتوديو حتى وقت متاأخر حتى تطمئن على املراجعة النهائية 

للفيلم .. وحتر�س مع بداية ت�صوير اأي فيلم اأن تطمئن مدير الت�صوير على حتمي�س الفيلم من خالل متابعة يومية 

للنيجاتيف .. وهي فنانة حت�س باإيقاع امل�صهد يف املونتاج النهائي، وهي تركبه يف النيجاتيف، وتخرب مونتري البوزيتيف 

باإح�صا�صها.

اأي مبالغ  اأفالمها، ورف�صت تقا�صي  باإ�صتكمال  ليلى فهمي عندما رحلت مار�صيل �صالح، فقامت  اأن�صى موقف  لن 

مالية، وا�صرت اأن تذهب هذه املبالغ اإىل ورثتها، وو�صع اأ�صم مار�صيل �صالح منفردة على الأفالم.

املونترية / مها ر�سدي

كونت مع عادل شكري ثنائي بارع

ن�صاأت ليلى فهمي يف اأ�صرة �صينمائية، فهي اأبنة رائد من رواد مونتاج النيجاتيف 

تزوجت  ثم  بارعة،  مونترية  و�صارت  يديه،  على  تتلمذت  الذي  فهمي  كمال  املرحوم 

عا�صق ال�صينما واملونتاج املرحوم عادل �صكري، وكونا معًا ثنائي بارع اأحتل مكانه عالية 

يف فن مونتاج النيجاتيف، وثقة �صناع ال�صينما.

عالقتي بال�صيدة ليلى فهمي متتد ملا يقرب من 40�صنه، حيث كنا نلتقى باإنتظام 

مع زوجها عادل �صكري والأ�صتاذ / ح�صن عفيفي وناهد مكاوي والراحلتني ر�صيدة عبد 

اأ�صرية  و�صداقة  عمل،  �صداقة  فهي  التوين،  ح�صن  واملهند�س  �صكري  ونادية  ال�صالم 

اأي�صًا.

اأن تكرمي ليلى فهمي، هو تكرمي لنا جميعًا، تكرمي جليل اأعطى ال�صينما الكثري.

      حم�سن علم الدين

        املنتج ال�سينمائي
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طبيبة متخصصة في عالج النيجاتيف

ال�صينمائية، وتطور من الأبي�س والأ�صود  ال�صورة  الو�صيط الأول لنقل  النيجاتيف هو 

حتى الألوان، وكان التطور من اجل ال�صعي ليكون اأكرث ح�صا�صية لل�صوء، وو�صل يف اأخر 

لذلك   ،4K النيجاتيف  نتيجة  وكانت   ،A.S.A800 ح�صا�صية  اإىل  النيجاتيف  اأيام 

عندما بداأ تطور الكامريات التليفزيونية لـ Alexa و Red وهما كامريتان للمحرتفني، 

النيجاتيف  وجودة  ال�صورة،  جلودة  و�صلوا  )اأي   4K اإىل  والباحثني  العلماء  و�صل 

ال�صينمائي(، وترجع اأهمية ذلك اأن هذه النيجاتيف يحمل �صورة الفيلم بكل مكوناتها، 

اأي اأنه راأ�س مال املنتج الذي يجب احلفاظ عليه.

كان الإقت�صادي الكبري طلعت حرب هو موؤ�ص�س �صناعة ال�صينما من خالل “�صتوديو م�صر” ولأنه يعرف اأن النيجاتيف 

بنظافة  وميال” لالإحتفاظ  “اأجنا  هما  اأختان  املانيا  من  اأح�صر  فقد  الفيلم،  لعمل  الكبرية  التكاليف  بداخله  يحمل 

النيجاتيف واحلفاظ عليه، ثم تعلم املهنة امل�صريني واملتم�صرين، وكان من جيل الأوائل وفيقة اأبو جبل )زوجة �صالح 

اجليل  من  فهمي  ليلى  وتعد  الثاين،  اجليل  من  فهمي  كمال  كان  بينما  ال�صيخ(،  كمال  )زوجة  فايد  واأمرية  �صيف(  اأبو 

دخلت  اأي  اأ�صعر  النيجاتيف،  ملونتاج  فهمي  ليلى  مدام  غرفة  اأدخل  عندما  وكنت   .. �صكري  عادل  وزوجها  هي  الثالث 

غرفة العناية املركزة : نظافة ل حتب ذرة تراب يف غرفتها، الدواليب بي�صاء ، ترتدي بالطو اأبي�س وكاأنها طبيبة، 

وملاذا وكاأنها؟! اأنها فعاًل طبيبة متخ�ص�صة يف عالج النيجاتيف وعندما ذهبت اإىل بالد مثل اإيطاليا وفرن�صا واليونان 

تطمئنه  عمله  اأثناء  النيجاتيفوير  مونتاج  فن  يف  الذهبية  الأنامل  �صاحبة  املونتاج  وغرف  املعمل  ودخلت  واأمريكا، 

على جودة النيجاتيف، وعلى جودة ال�صورة .. واإذا كان هناك خطاأ من املعمل، كدرجات حرارة الأحما�س، اأو نق�س 

و�صعف احلم�س ... كانت تخرب مدير الت�صوير مبا هو حادث، اأو تخرب اأن هناك �صوط رقم كذا يجب اإعادته، اأو تقول 

له ل تخف هذه اللقطات ت�صتطيع اإ�صالحها يف اأثناء ت�صحيح الألوان والكثافة ال�صوئية .. اأنها من عمالقة مونتاج 

النتيجاتيف يف ال�صينما امل�صرية.

 

�سمري فرج   

مدير الت�سوير ال�سينمائي
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من أهم مونتيرات النيجاتيف في تاريخنا السينمائي

من املمكن اأن تكون الأجيال احلالية، مل تتعامل مع مهنة مونتاج النيجاتيف التي 

ترتبط بالفيلم اخلام، وذلك لندرة العمل به الآن، والتحول اإىل تقنية الديجيتال .. 

ولكن من عمل بالفيلم يعلم اأهمية مرحلة املونتاج النيجاتيف، فهي مرحلة هامة لأنها 

تتعامل مع اأ�صل الفيلم الذي لو حدث له اأي مكروه ل ميكن اإ�صالحه ... من هنا ندرك 

اأهمية التعامل مع النيجاتيف، واأهمية نظافة الأماكن التي تتم فيها هذه املرحلة.

ليلى فهمي من اأهم من عمل يف هذه املهنة يف تاريخ ال�صينما امل�صرية، وهم يعدو 

على اأ�صابع اليد .. ونحن كمديرين ت�صوير نطمئن على الفيلم عندما تتعامل معه مثل 

ليلى فهمي لأن تعاملها مع الفيلم يكون بالقواعد ال�صليمة والنظافة التامة.

كذلك اإذا حدث اأي عيب اأثناء الت�صوير مثل خدو�س اأو عيبًا من الكامريا اأو جتريح ب�صبب اأتربه اأو اأي �صئ اأخر، 

يكون مونتري النيجاتيف هو اأول من يالحظ هذه العيوب، ويحذر مدير الت�صوير والعاملني معه لتدارك املوقف، لذلك 

يجب اأن يكون قوى املالحظة ومهتم وواعي لأهمية عمله، لأن راأ�س مال الفيلم كله يكون بني يديه.

اأهم مونتريين  – زوجة خايل املونتري واملنتج الفنان عادل �صكري الذي يعد من  – باملنا�صبة  وليلى فهمي هي 

النيجاتيف .. وهي مل ترتك م�صروع من م�صاريع اأبنائها طالب معهد ال�صينما اإل وعملته ت�صجيعًا وحبًا وبدون مقابل، 

اأنها من اجليل الذي علمنا الكثري .

     �سامح �سليم 

مدير الت�سوير  
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صاحبة األنامل الذهبية في فن مونتاج النيجاتيف
املونترية  العمل مع  بالتدريب ثم  اأثناء درا�صتي  املونتاج، قمت  1973 ق�صم  لل�صينما عام  العايل  باملعهد  اإلتحاقي  عند 

الكبرية اأ�صتاذتي/ ر�صيدة عبد ال�صالم رحمها اهلل با�صتديو الأهرام، وهناك اإلتقيت بالعديد من ال�صينمائيني الأ�صاتذة 

ال�صالم،  عبد  ر�صيدة  املونترية  مع  املتعاملني  الأفالم  �صانعي  من  واملونتاج  والت�صوير  الإخراج  جمالت  كافة  يف  الكبار 

حيث اإلتقيت وعملت مع اأ�صتاذة مونتاج النيجاتيف �صاحبة الأنامل الذهبية املونترية ليلى فهمي وزوجها املونتري عادل 

�صكري رحمه اهلل ومل�صت فيهما دماثة اخللق واملدقة والتفاين يف العمل حتى النظافة يف غرف املونتاج اخلا�صة بهم، 

اأنك  املونتاج اخلا�صة بهم ت�صعر  املتميز، فمثاًل عند دخول غرفة  النيجاتيف  اأهم �صمات وموا�صفات مونتري  وهي من 

اأتربة قد تلت�صق ب�صطح الفيلم،  اأي  متواجد يف غرفة عمليات معقمة، �صبابيك الغرفة حمكمة الإغالق ملنع ت�صرب 

كما جتد كل �صئ بالغرفة نا�صع البيا�س: مفار�س بي�صاء وقفازات بي�صاء وممنوع على الإطالق تناول اأي اأطعمة داخل 

حجرة املونتاج، وذلك بهدف املحافظة على راأ�س مال املنتج وهو نيجاتيف الفيلم امل�صور.

 كما جتد هناك اأر�صيفًا نادرًا من نيجاتيف متبقي مل ي�صتخدم يف الأفالم التي مت ت�صويرها، ومنها املناظر الطبيعية 

األخ، وذلك بهدف الإ�صتعانة بها عند طلب اأحد  ومناطق الآثار املختلفة ولقطات من ال�صوارع والأحياء ال�صعبية ... 

املخرجني اأو املنتجني الإ�صتعانة ببع�س منها لعدم اإمكانية ت�صويرها يف اأفالمهم لأ�صباب مادية اأو فنية تعوق ت�صويرها 

خ�صي�صًا لأفالمهم.ولقد مرت عالقتي باملنونترية ليلى فهمي مبرحلتني وهما على النحو التايل:

 املرحلة الأوىل: مرحلة الطالب الذي يقوم بالتدريب ثم العمل م�صاعد ثاين مع املونترية الكبرية ر�صيدة عبد ال�صالم 

وامل�صاعد الأول الأ�صتاذ حممد الزرقا، ويف تلك املرحلة كنت اأتلم�س الطريق، ووجدت كل الود والتقدير من الأ�صتاذة 

ليلى فهمي حيث كانت تتعاون مع جميع طلبة وخريجي معهد ال�صينما، اأنا وزمالئي حيث كانت تقوم متربعة مع زوجها 

املونتري عادل �صكري بعمل مونتاج نيجاتيف م�صروعات تخرج طلبة ق�صم الإخراج باملعهد العايل لل�صينما ومنهم عمر 

عبد العزيز – مدحت ال�صباعي – حممد اأبو �صيف – يو�صف اأبو �صيف – �صريف يحيى واآخرين. 

املرحلة الثانية : بعد تخرجي عام 1979 والإنتهاء من اخلدمة الع�صكرية مت تعييني معيدًا بق�صم املونتاج عام 1980 

ثم بداأت رحلة العمل والإحرتاف بداية كم�صاعد اأول يف فيلم “حدوته م�صرية” للمخرج الكبري يو�صف �صاهني، ثم 

فيلم “العوامة 70” للمخرج خريى ب�صارة واملونتري عادل منري رحمه اهلل، ثم بداأت عام 1981 العمل كمونتري م�صتقل يف 

بع�س الأفالم الت�صجيلية والروائية وكانت الأ�صتاذة ليلى فهمي هي مونترية النيجاتيف لهذه الأفالم، كذلك جمموعة 

اأفالم ت�صجيلية لدولة قطر ومنها فيلم “ال�صماكني يف قطر” من اإخراج مدكور ثابت، اأي�صًا بع�س الأفالم الت�صجيلية 

اجلوائز  من  ح�صدالعديد  الذي  التهامي  خممد  يوم” اإخراج  ذات  “حدث  فيلم  مثل  لل�صينما  القومي  املركز  اإنتاج  من 

باملهرجانات املحلية والعاملية، كذلك �صل�صلة اأفالم ت�صجيلية عن تنفيذ م�صروع مرتو الأنفاق مب�صر للمخرجة كرمية 

حممود وجمموعة اأخرى اإخراج ها�صم النحا�س.

 اأما بالن�صبة لالأفالم الروائية فقد قمت بعمل اأول فيلم روائي بحريني وهو فيلم “احلاجز” 1990 وقامت الأ�صتاذة 

ليلى فهمي بعمل مونتاج النيجاتيف اخلا�س به بكل كفاءة ل�صعوبته لأنه مت ت�صويرة على فيلم 16 مللي وهو اأ�صلوب 

35مللي، وحاز  خا�س ودقيق جدًا يف مرحلة املونتاج النيجاتيف ومت عمل تكبري لطباعة الفيلم على خام بوزيتيف 

اأفالم  املا�صية يف  ال�صنوات  ليلى فهمي طوال  املونتريه  اأمتد علمي وتعاوين مع  العاملية. وقد  العديد من اجلوائز  على 

روائية متميزة من اإنتاج التليفزيون امل�صري منها فيلم “دعوة للزواج” للمخرج ناجي اأجنلو، و”البحث عن توت عنخ 
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اآمون” للمخرج يو�صف فرن�صي�س والعديد من الأفالم الروائية الأخرى من اإنتاج القطاع اخلا�س من اإخراج ح�صام الدين 

م�صطفى واملخرج يو�صف اأبو �صيف وعادل عو�س و�صريف يحيى واآخرن. واأخريًا اأتقدم بوافر �صكري وتقديري للفنانة 

القديرة ليلى فهمي �صاحبة الأنامل الذهبية يف فن مونتاج النيجاتيف، والتي قامت بحفر ا�صمها بحروف من نور بالفن 

ال�صابع بال�صينما امل�صرية خلفًا لوالدها العظيم رائد هذ الفن املونتري كمال فهمي اأطال اهلل يف عمرها واأعطاها ال�صحة 

والعافية.

املونتري د . يو�سف املالخ
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فيلموجرافيا
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الأفالم الروائية الطويلة

 1961
كرامه الأزواج وال�صيف – عي�صى  	•  

ل تطفئ ال�صم�س – �صالح اأبو �صيف  	•  

بال دموع – حممود ذو الفقار  	•  

1962
�صر الغائب – كمال عطية  	•  

ال�صموع ال�صوداء – عز الدين ذو الفقار  	•  

احلاقد – رميون ن�صور  	•  

�صراع الأبطال – توفيق �صالح  	•  

حرية و�صباب – زهري بكري  	•  

اأنا الهارب – نيازي م�صطفى  	•  

اآه من حواء – فطني عبد الوهاب  	•  

1963
جواز يف خطر – عي�صى كرامه  	•  

الن�صال – حممود فريد  	•  

�صر الهاربة – ح�صام الدين م�صطفى  	•  

طريق ال�صيطان – كمال عطية  	•  

�صباب طائ�س – ال�صيد زيادة  	•  

ال�صاحرة ال�صغرية - نيازي م�صطفى  	•  

العري�س ي�صل غدًا – نيازي م�صطفى 	•  

ثمن احلب – حممود ذو الفقار  	•  

 1964
العزاب الثالثة – حممود فريد  	•  

لعبة احلب واجلواز – نيازي م�صطفى  	•  

فتاة امليناء – ح�صام الدين م�صطفى  	•  

املراهقان – �صيف الدين �صكوت  	•  

ثورة البنات – كمال عطية  	•  
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الإبن املفقود – حممد كامل ح�صن املحامي  	•  

�صادية اجلبل – اأحمد �صياء الدين  	•  

 1965
الرجل املجهول – حممد عبد اجلواد  	•  

اأرملة وثالث بنات – جالل ال�صرقاوي  	•  

�صبيان وبنات – ح�صني حلمي املهند�س  	•  

 1966
احلياة حلوة – حلمي حليم 	•  

 

 1977
اأخطر رجل يف العامل – نيازي م�صطفى  	•  

مع�صكر البنات – خليل �صوقي  	•  

جفت الأمطار – �صيد عي�صى  	•  

غرام يف الكرنك – علي ر�صا  	•  

العيب – جالل ال�صرقاوي  	•  

بيت الطالبات – اأحمد �صياء الدين  	•  

 1968
مطاردة غرامية – جندي حافظ  	•  

بابا عايز كده – نيازي م�صطفى  	•  

جزيرة الع�صاق – ح�صن ر�صا 	•  

 

 1969
�صئ من اخلوف – ح�صني كمال   •  

زوجة بال رجل – عبد الرحمن �صريف  	•  

العميل 77 – نيازي م�صطفى  	•  

النا�س اللي جوه – جالل ال�صرقاوي  	•  

احلرامي – جندي حافظ 	•  

 

 1970
الغ�صا�س – عبد الرحمن �صريف  	•  
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 1971
خطيب ماما – فطني عبد الوهاب  	•  

الغفران – عبد الرحمن �صريف  	•  

ثم ت�صرق ال�صم�س – اأحمد �صياء الدين  	•  

مو�صيقى وجا�صو�صية وحب – نور الدمردا�س  	•  

نحن الرجال طيبون – اإبراهيم لطفي 	•  

 

 1972
اأغنية على املمر – علي عبد اخلالق 	•  

احلاجز – حممد را�صي  	•  

خلي بالك من زوزو – ح�صن الإمام  	•  

 1973
ليل وق�صبان – اأ�صرف فهمي 	•  

 

 1974
الأبرياء – حممد را�صي  	•  

24 �صاعة حب – اأحمد فوؤاد  	•  

اأبناء ال�صمت – حممد را�صي  	•  

 1975
األو اأنا القطة – منوجهر نوذري 	•  

بنت اأ�صمها حممود – نيازي م�صطفى  	•  

مني يقدر على عزيزة – اأحمد فوؤاد  	•  

وم�صى قطار العمر – عاطف �صامل  	•  

�صاطئ العنف – تي�صري عبود 	•  

 

 1976
احلياة نغم – عبد الرحمن �صريف  	•  

عامل عيال عيال – حممد عبد العزيز  	•  

الع�س الهادي – عاطف �صامل  	•  
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 1977
البنت احللوة الكدابة – زكي �صالح  	•  

ليل ورغبة – يحيى العلمي 	•  

 

 1978
الندم – نادر جالل  	•  

القا�صي واجلالد – نادر جالل 	•  

وراء ال�صم�س – حممد را�صي  	•  

البوؤ�صاء – عاطف �صامل  	•  

املحفظة معايا – حممد عبد العزيز  	•  

 1979
لعنة الزمن – اأحمد ال�صبعاوي   •  

ميهل ول يهمل – ح�صن حافظ  	•  

ع�صاق حتت الع�صرين – بركات  	•  

اخلدعة اخلفية – يحيى العلمي 	•  

ل تبكي يا حبيب العمر – نادر جالل  	•  

الوهم – نادر جالل  	•  

اإحنا بتوع الأتوبي�س – ح�صني كمال  	•  

 1980
الأبال�صه – علي عبد اخلالق  	•  

فتوة اجلبل – نادر جالل  	•  

اجلحيم- حممد را�صي  	•  

 1981
فتوات بولق – يحيى العلمي  	•  

اأنتخبوا الدكتور �صليمان عبد البا�صط – حممد عبد العزيز  	•  

م�صافر بال طريق – علي عبد اخلالق  	•  

حكمت املحكمة – اأحمد يحيى  	•  

اأمهات يف املنفى – حممد را�صي  	•  

رحلة الرعب – حممد عبد العزيز 	•  
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 1982
الكلمة الأخرية – و�صفي دروي�س  	•  

الثاأر – حممد خان  	•  

للفقيد الرحمة – عمر عبد العزيز  	•  

اإعدام طالب ثانوي – اأحمد فوؤاد دروي�س 	•  

 1983
غريب ولد عجيب – كمال �صالح الدين  	•  

مملكة الهلو�صة – حممد عبد العزيز  	•  

رحلة ال�صقاء واحلب – حممد عبد العزيز  	•  

وحو�س امليناء – نيازي م�صطفى  	•  

ول من �صاف ول من دري – نادر جالل  	•  

ريا و�صكينة – اأحمد فوؤاد  	•  

 1984
تزوير يف اأوراق ر�صمية – يحيى العلمي 	•  

اخلونة – و�صفي دروي�س  	•  

احلريف – حممد خان  	•  

النمر الأ�صود – عاطف �صامل  	•  

ولكن �صيئًا ما يبقى – حممد عبد العزيز  	•  

ال�صيطان يغني – ي�س اإ�صماعيل ي�س  	•  

1985
تل العقارب – نيازي م�صطفى  	•  

اأنا – اأحمد ال�صبعاوي  	•  

جبابرة امليناء – يحيى العلمي  	•  

الأن�س واجلن – حممد را�صي  	•  

�صراع الأيام – يو�صف �صرف الدين  	•  

الطوفان – ب�صري الديك  	•  
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 1986
احلب فوق ه�صبة الهرم – عاطف الطيب  	•  

بيت الكوامل – عاطف �صامل  	•  

رجل لهذا الزمان – نادر جالل  	•  

اأخي و�صديقي �صاأقتلك – ي�س اإ�صماعيل ي�س  	•  

�صارع ال�صد – حممد ح�صيب  	•  

موعد مع القدر – حممد را�صي  	•  

املخرب – ي�س اإ�صماعيل ي�س  	•  

 1987
الفحامني – �صالح �صري  	•  

القرداتي – نيازي م�صطفى  	•  

مهمة �صعبة جدًا – ح�صني عمارة  	•  

�صالم يا �صحبي – نادر جالل  	•  

اأبناء وقتله – عاطف الطيب  	•  

البدرون – عاطف الطيب  	•  

ويبقى احلب – يو�صف �صرف الدين  	•  

اللعيبة – عمر عبد العزيز  	•  

العملية 42 – عادل الأع�صر  	•  

اخلامت – اإبراهيم عفيفي  	•  

 1988
زوجة رجل مهم – حممد خان  	•  

الهامن بالنيابة عن مني – اأحمد خ�صر  	•  

زمن حامت زهران – حممد النجار  	•  

اأحالم هند وكاميليا – حممد خان  	•  

بطل من ورق – نادر جالل  	•  

خطة ال�صيطان – ي�س اإ�صماعيل ي�س  	•  

 1989
عنرب املوت – اأ�صرف فهمي  	•  

الفتى ال�صرير – حممد عبد العزيز  	•  

العميل رقم 13 – مدحت ال�صباعي  	•  

 1990
الطيب ال�صر�س الوح�س – حممد مرزوق  	•  
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�صباب على كف عفريت – حم�صن حمي الدين  	•  

حنفي الأبهة – حممد عبد العزيز  	•  

الإمرباطور – طارق العريان  	•  

 1991
الهروب – عاطف الطيب  	•  

رغبة متوح�صه – خريي ب�صارة  	•  

حلظة خطر – �صعيد عكا�صة  	•  

الراعي والن�صاء – علي بدرخان  	•  

الفرقة 12 – عبد اللطيف زكي  	•  

 1992
اآي�س كرمي يف جليم – خريي ب�صارة  	•  

ال�صتات – مدحت ال�صباعي  	•  

الف�صيحة – فاروق الر�صيدي  	•  

دماء على الأ�صفلت – عاطف الطيب  	•  

احلجر الداير – حممد را�صي  	•  

 1993
اأحالم �صغرية – خالد احلجر  	•  

م�صرت كاراتيه – حممد خان  	•  

ثالثة على الطريق – حممد كامل القليوبي  	•  

�صحك ولعب وجد وحب – طارق التلم�صاين  	•  

ليه يا هرم – عمر عبد العزيز  	•  

 1994
حرب الفراولة – خريي ب�صارة  	•  

 1995
بخيت وعديلة – نادر جالل  	•  

�صارق الفرح – داود عبد ال�صيد  	•  

ق�صر البندق – خريي ب�صارة  	•  

طيور الظالم – �صريف عرفة  	•  

يوم حار جدًا – حممد خان  	•  

ليلة �صاخنة – عاطف الطيب  	•  

 1996
النوم يف الع�صل – �صريف عرفة  	•  
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التحويلة – اأمايل بهن�صي  	•  

اإ�صارة مرور – خريي ب�صارة  	•  

عفاريت الأ�صفلت – اأ�صامة فوزي  	•  

الغا�صبون – طارق النهري  	•  

اإنذار بالقتل – عمر عبد العزيز  	•  

 1998
ر�صالة اإىل الوايل – نادر جالل  	•  

ه�صترييا – عادل اأديب  	•  

جمرم مع مرتبة ال�صرف – مددحت ال�صباعي  	•  

جرب اخلواطر – عاطف الطيب  	•  

جمال عبد النا�صر – اأنور القوادري 	•  

القتل اللذيذ – اأ�صرف فهمي  	•  

مربوك وبلبل – �صاندرا ن�صاأت 	•  

اأ�صحك ال�صورة تطلع حلوة – �صريف عرفه  	•  

 1999
فتاة من اإ�صرائيل – اإيهاب را�صي  	•  

عرق البلح – ر�صوان الكا�صف  	•  

ول يف النية اأبقى – كرمي �صياء الدين  	•  

كوكب ال�صرق – حممد فا�صل  	•  

عبود على احلدود – �صريف عرفة 	•  

اأحالم م�صروقة – حممد كامل القليوبي  	•  

ملا�صه – حممد عبد العزيز  	•  

ح�صن وعزيزة ق�صية اأمن دولة – كرمي جمال الدين  	•  

 2000
جنة ال�صياطني – اأ�صامة فوزي  	•  

فل الفل – مدحت ال�صباعي  	•  

اأر�س اخلوف – داود عبد ال�صيد  	•  

�صجيع ال�صيما – علي رجب  	•  

بلية ودماغه العالية – نادر جالل  	•  

الناظر �صالح الدين – �صريف عرفة  	•  

فيلم ثقايف – حممد اأمني  	•  

ليه خلتني اأحبك – �صاندرا ن�صاأت  	•  
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فرقة بنات وب�س – �صريف �صعبان  	•  

بطل من اجلنوب )عزيز عيني( – حممد اأبو �صيف  	•  

الكا�س ما�صي – طارق النهري  	•  

 2001
العا�صفة – خالد يو�صف  	•  

العا�صقان – نور ال�صريف  	•  

توابع كر�صي يف الكلوب – �صامح الباجوري  	•  

�صعيدي رايح جاي – حممد النجار  	•  

اأتفرج يا�صالم – حممد كامل القليوبي  	•  

اأيام ال�صادات – حممد خان  	•  

عمر 2000 – اأحمد عاطف  	•  

اأفريكانو – عمرو عرفة  	•  

ال�صلم والثعبان – طارق العريان  	•  

جواز بقرار جمهوري – خالد يو�صف  	•  

الرجل الأبي�س املتو�صط – �صريف مندور  	•  

 2002
�صباب على الهوا – عادل عو�س  	•  

النعامة والطاوو�س – حممد اأبو �صيف  	•  

خريف اآدم – حممد كامل القليوبي  	•  

مافيا – �صريف عرفة  	•  

قلب جرئ – حممد النجار  	•  

كذلك يف الزمالك – اأحمد عوا�س  	•  

 2003

�صهر الليايل – هاين خليفة  	•  

ع�صكر يف املع�صكر – حممد يا�صني  	•  

التجربة الدمناركية – علي اأدري�س  	•  

اإزاي البنات حتبك – اأحمد عاطف  	•  

 2004
�صرب ون�س – عادل يحيى  	•  

تيتو – طارق العريان  	•  

عري�س من جهة اأمنية – علي اإدري�س  	•  

فول ال�صني العظيم – �صريف عرفة  	•  

يوم الكرامة – علي عبد اخلالق 	•  
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2005
اأنت عمري – خالد يو�صف  	•  

مالكي ا�صكندرية – �صاندرا ن�صاأت  	•  

حرب اإطاليا – اأحمد �صالح  	•  

عيال حبيبة – جمدي الهواري  	•  

 2006
ويجا – خالد يو�صف  	•  

ا�صتغماية – عماد البهات  	•  

عمارة يعقوبيان – مروان حامد  	•  

عن الع�صق والهوى – كاملة اأبو ذكري  	•  

العيال هربت – جمدي الهواري  	•  

الأباء ال�صغار - دريد حلام  	•  

واحد من النا�س – اأحمد جالل  	•  

و�س اإجرام – وائل اإح�صان  	•  

جعلتني جمرمًا – عمرو عرفة  	•  

يف حمطة م�صر – اأحمد جالل  	•  

خيانة م�صروعة – خالد يو�صف  	•  

مطب �صناعي – وائل اإح�صان  	•  

 2007
حني مي�صرة – خالد يو�صف  	•  

كود 36 – اأحمد �صمري فرج  	•  

الأولة يف الغرام – حممد علي  	•  

مرجان اأحمد مرجان – علي اإدري�س  	•  

كدة ر�صا – اأحمد جالل  	•  

جوبا – اأحمد �صمري فرج  	•  

هي فو�صى – يو�صف �صاهني وخالد يو�صف  	•  

خارج على القانون – اأحمد جالل  	•  

اجلزيرة – �صريف عرفة  	•  

ق�س ولزق – هالة خليل  	•  

 2008
ليلة البيبي دول – عادل اأديب  	•  

الري�س عمر حرب – خالد يو�صف  	•  
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ح�صن ومرق�س – رامي اإمام  	•  

اآ�صف على الإزعاج – خالد مرعي  	•  

كابنت هيما – ن�صر حمرو�س  	•  

الوعد – حممد يا�صني 	•  

 2009
دكان �صحاته – خالد يو�صف  	•  

اإبراهيم الأبي�س – مروان حامد  	•  

بوبو�س – وائل اإح�صان  	•  

1000 مربوك – اأحمد جالل  	•  

ميكانو – حممود كامل  	•  

اأدرينالني – حممود كامل  	•  

ولد العم – �صريف عرفة  	•  

 2010
ع�صل اأ�صود – خالد مرعي  	•  

الثالثة ي�صتغلونها – علي اأدري�س  	•  

كلمني �صكرًا – خالد يو�صف  	•  

بلبل حريان – خالد مرعي  	•  

ابن القن�صل – عمرو عرفة  	•  

الوتر – جمدي الهواري  	•  

 2011
كف القمر – خالد يو�صف  	•  

امل�شافر – اأحمد ماهر  	•  

 2012
م�صور قتيل – كرمي العدل  	•  

حائط البطولت – حممد را�صي )مل يعر�س( 	•  

اأفالم معهد ال�سينما )16مللي(

 1972
حمدي  – هاين  ما�صي  له  طفل  	•  

مقابلة – ها�صم النحا�س  	•  

مرهام – مها امل�صري  	•  

النداهة – جنم عبد الكرمي  	•  



51

حالة تلب�س – وجيه ال�صناوي 	•  

الكل يف واحد – عبد املنعم عثمان  	•  

الع�صفور – �صيد عثمان  	•  

كومبار�س – مدحت �صامل  	•  

اأزمة – اإ�صماعيل راغب 	•  

طيور بال اأجنحة – ح�صني عمارة  	•  

�صتاء – علي ال�صوبا�صي  	•  

هكذا تقتل الطيور – عمر العلي  	•  

 1973
حكاية ما جرى يف مدينة نعم – حممد كامل القليوبي  	•  

هنا القاهرة – يو�صف اأبو �صيف  	•  

اجل�صر – عادل جالل  	•  

ريف ياب�س – ه�صام ال�صالح  	•  

�صابر – عبد العليم زكي  	•  

الرجل والزجاج – ال�صيد عبد الكرمي  	•  

موقف – ح�صن �صاه 	•  

 

 1975
�صغالنة – عماد عبد العظيم 	•  

مدر�س – موفق �صليمان  	•  

كمبيوتر – حممد اأبو �صيف  	•  

ال�صريح – الطيب مهدي  	•  

اجلثة – عادل ر�صاد  	•  

الوان من احلب – عبد الكرمي �صالح  	•  

لغة الأي اأي – عاطف ب�صاي 	•  

�صفقة – عزمي �صيكدجن  	•  

غذاء القطط ال�صمان – �صعيد خمتار  	•  

متام يافندم – جمدي حمرم  	•  

يحيا العدل – طلعت لطفي  	•  



52

�صور 

من حياتها

الأفالم الت�سجيلية )16مللي( 

خطوات نحو املاء – هاين ل�صني )1981( 	•  

الأيدي الذهبية – هاين ل�صني )جزءين( 	•  

كني�صة اأبي �صيفني- هاين ل�صني  	•  

احلب عند ال�صوفية – كرمية عثمان )1982( 	•  

العرو�صة – كرمية عثمان )1982(  	•  

كر�صي توت عنخ اآمون الذهبي – �صادي عبد ال�صالم )1982( 	•  

الأهرام وما قبلها – �صادي عبد ال�صالم )1984( 	•  

عن رم�صي�س الثاين – �صادي عبد ال�صالم )1986(  	•  

اإىل العال – عديل نور )1983(  	•  

ال�صماكني يف قطر – مدكور ثابت )1985( 	•  

اأفالم ت�سجيلية )35 مللي(
 

هرم خوفو – هاين ل�صني  )1983(  	•  

كني�صة املعلقة – هاين ل�صني )1983(  	•  

معبد الكرنك – هاين ل�صني )1984( 	•  

و�صايا علي مبارك – جمدي عبد الرحمن )1993( 	•  
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�صور 

من حياتها
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مع والدها كمال فهمى

مع زوجها عادل �صكرى واأبنتيها حنان و�صريين
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زفاف ليلي وعادل �صكري
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مع ابنتيها واأحفادها واملخرج حممد نبيه

مع املنتج حم�صن علم الدين
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مع �صمري �صربي

تكرميها من وزير الثقافة الكاتب حلمى النمنم واملخرج خالد جالل



58

تكرمي من فوؤاد حمي الدين رئي�س الوزراء و�صفوت ال�صريف و�صعد الدين وهبة

يوم تكرميها مع ابنتيها حنان و�صريين
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�صهادة تقدير من التليفزيون
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» حتياتى اإىل اأجمل مونترية فى ال�صينما امل�صرية وعائلة �صكري« : املخرج ح�صن المام

مع والدتها و �صقيقها اأثناء زيارته يف امريكا
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املراجع وامل�سادر

د. حممد كامل القليوبي )�صنوات التكوين( – درا�صة يف كتاب “م�صر .. مائة �صنة �صينما”.

د. جمدي عبد الرحمن، درا�صة عن “تاريخ تطور اخلدمات ال�صينمائية يف م�صر”.

منري حممد اإبراهيم، درا�صة عن “�صتوديو م�صر .. مدر�صة ال�صينما امل�صرية”- كتاب )م�صر .. مائة �صنة 

�صينما( اإعداد وتقدمي اأحمد راأفت بهجت.

حممود علي، درا�صة عن “البنية الإقت�صادية لل�صينما امل�صرية” – حلقة بحث يف جلنة ال�صينما باملجل�س 

الأعلى للثقافة.

�صمري فريد، كتاب “تاريخ نقابات الفنانني يف م�صر”.

الدرا�صات  مركز  عن  �صدرت  امل�صرية،  النقابات  �صل�صلة   – ال�صينمائيني”  “نقابة  كتاب  عديل،  نادر 

ال�صيا�صية وال�صرتاتيجية بالأهرام.

حممود قا�صم، دليل الأفالم يف م�صر والعامل العربي

د. جمدي عبد الرحمن، درا�صة عن “دورة �صناعة الفيلم ال�صينمائي”.

�صعيد �صيمي، كتاب “ال�صورة ال�صينمائية .. من ال�صينما ال�صامتة اإىل الرقمية”
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�صحفي وناقد وباحث �صينمائي

الأ�صم : نادر عديل عو�س )ال�صهرة : نادر عديل(.

مواليد : 25 مايو 1953 

لي�صان�س اأداب )ق�صم فل�صفة( – جامعة الإ�صكندرية 

رئي�س ق�صم ال�صينما بجريد الأهرام )2001 – 2010(، ونائب رئي�س التحرير.

رئي�س مهرجان الإ�صكندرية ال�صينمائي عام 2011 .

ع�صو املجل�س الأعلى للثقافة ) جلنة ال�صينما، 2004 -2010( .

ع�صو نقابة ال�صحفيني، جميعة كتاب ونقاد ال�صينما، جمعية نقاد ال�صينما امل�صريني.

ع�صو جلان التحكيم : املهرجان القومي لل�صينما – مهرجان جمعية الفيلم – مهرجان الإ�صكندرية ال�صينمائي – 

مهرجان املركز الكاثوليكي – مهرجان التليفزيون لالأفالم الت�صجيلية.

ع�صو اللجنة العليا ملهرجان القاهرة )10 دورات( – وع�صو جمل�س اإدارة جميعة كتاب ونقاد ال�صينما حتى الآن.

ناقد وباحث م�صارك يف : الأ�صبوع الثقايف بال�صني – مهرجان اخلليج الثالث بالإمارات – مهرجان قرطاج بتون�س 

– مهرجان مراك�س باملغرب – مهرجان القرين الثقايف بالكويت – ومهرجان دبي واأبو ظبي بالأمارات – معر�س 
ال�صارقة الدويل للكتاب – مهرجان معهد العامل العربي بباري�س.

)فار�س  العزيز  عبد  – حممد  الوهاب  عبد  فطني  – املخرج  ال�صيخ  كمال  املخرج   : منها  كتب  عدة  له  �صدرت 

– املمثل يف �صينما يو�صف  – حممود عبد العزيز )ال�صاحر(  – مديحة ي�صري )�صمراء ال�صا�صة(  الكوميديا( 

�صاهني )كتاب اأجيال يو�صف �صاهني( – اأهم النجوم يف تاريخ ال�صينما امل�صرية )كتاب م�صر مائة �صنة �صينما( – 

درا�صة يف كتاب الربامج املوازية يف مهرجان القاهرة ال�صينمائي وغريها .

نــادر عــدلـي

المؤلف
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