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يقول �ملوؤلف �لأملاين �أدولف �أرمان يف كتابه تاريخ �لعامل: 
�حل�سارية  بابتكار�ته  باأ�رصه  �لعامل  �سبق  َفّذ  »فنان«  عن�رص  �مل�رصيني  �أن  توؤكد  �مل�رصية  للح�سارة  �ملنجز�ت  در��سة  »...�إن 
�لر�ئعة... بينما كان �ليونان )ح�سارة بحر �إيجة( يف طفولتها، كانت م�رص منذ وقت طويل تقود �لعامل �سوب �ملدنيَّة، ظل �لعامل 

يغرتف من ينابيع حكمتها...«. 
يف �جلزء �لر�بع ع�رص من »مو�سوعة م�رص �لقدمية«، يقول �سليم ح�سن: »... من �ملده�ض �أن �لإ�سكندر عندما و�سل �إىل م�رص 

مل يجد �أبو�بها مفتوحة له فح�سب، بل ر�أى ح�سود �مل�رصيني جتمعو� لريحبو� مبقدمه و�سعر بدفء �للقاء...«. 
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ملاذا... مدر�سة الإ�سكندرية ال�سينمائية للت�سوير ال�سينمائي؟
�أر�سها  على  عا�ض  �لعريق، و�لتي  و�لتاريخ  �حل�سارة  �ساحبة  �أر�ض م�رص،  من  �ل�ساحرة  �لبقعة  تلك  �لإ�سكندرية...    
�لعديد من �جلن�سيات و�لأعر�ق يف �متز�ج ر�ئع يليق بح�سارة م�رص. ومن خالل �أ�سلوب ر�سني يحاول �لباحثان �إبر�هيم �لد�سوقي 
و�سامي حلمي، �لبحث عن نقاط جمهولة يف تاريخ �ل�سينما �مل�رصية مل يتناولها من قبل كثريون. وكمتابع للزميلني و�إ�سد�ر�تهما 
�ل�سابقة �أجد �أنها تناولت بد�يات �ل�سينما �مل�رصية �لت�سجيلية و�لرو�ئية �لق�سرية، ود�أبهم يف �لبحث يف تاريخ �ل�سينما �مل�رصية وخا�سة 

�لبد�يات بالإ�سكندرية.
ويف هذ� �لبحث »مدر�سة �لإ�سكندرية �ل�سينمائية للت�سوير �ل�سينمائي« يطرحان فيها �لإجابة عن �سوؤ�ل هام وكبري، يف �إطار 
�لتوثيق حلديث �سفهي د�َر بني كلٍّ من �لر�ئد و�ملخرج �لقدير »توفيق �سالح« و�لناقد �ل�سينمائي �لكبري »�سمري فريد«: هل هناك مدر�سة 
�سكندرية لل�سينما؟ وكانت �لإجابة من ِقَبل خمرجنا �لكبري توفيق �سالح: نعم... هناك مدر�سة، �أما ملاذ�؟ فهي تلك �ملحاولة �لتي 

قام بها �لباحثان �ل�سينمائيان لتاأكيدها.
بد�يات  �أ�سول وجذور  �إبر�هيم د�سوقي و�سامي حلمي يف �لتنقيب و�لبحث يف  �لباحثان  �ل�سديقان  �لبحث �جتهد  ويف هذ� 
ملالمح  كامل  لتوثيق  حماولة  يف  وذلك  �لإ�سكندرية؛  مدينة  �أر�ض  على  بد�يتها  د�رت  �لتي  تلك  خا�سة  �مل�رصية  �ل�سينما  �سناعة 
وخ�سائ�ض و�أ�سلوب هذه �ملدر�سة �ل�سكندرية يف �لت�سوير �ل�سينمائي، و�لبد�يات عرب جمموعة من �مل�سورين �لأجانب �ملقيمني يف 
م�رص و�لإ�سكندرية �لذين �متهنو� �لت�سوير �لفوتوغر�يف؛ مثال: عزيز ودوري�ض، �أورفانيللي، كياريني... وغريهم، �لذين �أ�س�سو� 
لنه�سة و�سناعة �ل�سينما �مل�رصية هم وتالميذهم �مل�رصيون، وكذ� قامو� بتوثيق دور مدير �لت�سوير �لكبري عبد �حلليم ن�رص، �ساحب 

�لبد�ية، وكذلك �سقيقه مدير �لت�سوير حممود ن�رص.
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�أعمال رو�د فن  �ساملة عن  تقدمي فيلموجر�فيا  �لأو�ئل، مع  �لرو�د  �لذي و�سع هوؤلء يف م�ساف  �لكفاح  �لر�ئع هو  وهذ� 
�لت�سوير �ل�سينمائي يف م�رص �أجانب وم�رصيني منقحة، وبها �لكثري من �لإ�سافات لأعمال جمهولة مل تكن معلومة من قبل.

حتية لهذ� �جلهد �ملبذول من �لباحثني و�لذي ُيعترب �إ�سافة للمكتبة �ل�سينمائية ولعامل �لتوثيق �لذي نحن يف حاجة �إىل �ملزيد منه. 
وحتية و�جبة لكل من يرثي �ملكتبة �ل�سينمائية يف م�رص.

                                                                                            

                                                                                                                                     مدير �لت�سوير �ل�سينمائي
                                                                                                                                     د. حم�سن �أحمد
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مقدمة

مقدمة
مع �أفول �حلملة �لفرن�سية على م�رص )1798 – 1801م( و�إخفاقها، عرفت م�رص مدى تخلفها عن �لركب �حل�ساري 
�لعقل �مل�رصي  �ل�سالطني و�ملماليك؛ حيث طم�ض  يف دول �لغرب... ذلك بعد �سنو�ت من حكم جمموعة هائلة من 
يف غياهب �لتخلف �سنو�ت طويلة، ولكن �لنتيجة �لوحيدة �لتي ح�سل عليها �لفرن�سيون من هذه �حلملة، هي �لبحوث 
�ملتعددة للعلماء �لذين ��سطحبهم �جلي�ض �لفرن�سي، وهي لي�ست �حللول �خلا�سة بالق�سايا �حلربية )ت�سنيع �لبارود من مو�د 
طبيعية متوفرة يف م�رص �أو �لتزويد باملياه، ومكافحة �لأمر��ض �ملتف�سية يف �جلي�ض، وجباية �ل�رص�ئب... �إلخ( بل �لقيام 
بعمل در��سة �ساملة ظهرت يف 20 جملًد� من كتاب )و�سف م�رص( �سجلت معلومات يف غاية �لأهمية مل�رص و�لعامل، منها 
م�ستويات �لنيل، و�لري، و�لزر�عة، و�حلرف، و�أ�سلوب حياة �لنا�ض، وكذلك �آد�بهم و�أخالقهم، و�آثار �لثقافة �ملادية، 

و�لعالقات �لجتماعية و�ملو�سيقى �ل�سعبية، ومالية �لدولة. 
عقب ت�سلم حممد علي »مقاليد �حلكم يف م�رص عام 1804م ظل يكافح ل�ستئ�سال زمرة �ملماليك وذلك بعمل هدنة 
معهم وهروبهم �إىل �سعيد م�رص، ومو�جهته حلملة فريزر عام 1807م من �لقاهرة �إىل �أن و�سل زحفه مدينة �لإ�سكندرية 
حتى غادرتها �حلملة، مما ز�دت �سعبية »حممد علي« بني �جلماهري على نطاق و��سع، بل و�عترب بطاًل ذ�د عن م�رص �سد 
�لإجنليز �ملغت�سبني، وبعد ذلك توىل مطاردة �ملماليك وطبقة �مللتزمني، �لذين ن�ساأ على �أنقا�سهم طبقة جديدة من �لنبالء 
�ملالك �لإقطاعيني من �لألبان و�جلرك�ض و�لأتر�ك و�لذين �أ�سبحو� �سند �لأ�رصة �حلاكمة �جلديدة، وحر�ض على دعم �لدولة 
ونظامها من خالل تكوين جي�ض نظامي قوي، وفتح مد�ر�ض �حلربية لإعد�د �لكو�در �لقيادية من �مل�رصيني ملدر�سة �مل�ساة 
�لإ�سكندرية هي  �أ�سطول وطني م�رصي، فقد كانت  �إن�ساء  ا  �أي�سً �لربية، وقرر  بالقو�ت  و�خليالة و�ملدفعية، ومل يكتف 

�ملكان �ل�ساحر و�ملدينة �لتي وجد فيها غايته. 
مبدينة  حبًّا  علي  حممد  �ُسِغف  �لإن�سان«  �ملكان،  �لزمان،  وعطاء...  روعة  »�لإ�سكندرية  كتاب  يف  جاء  كما 
�لإ�سكندرية ملوقعها �ملمتاز ولأهميتها �حلربية و�لتجارية، فكان يوؤثر �لإقامة بها، ولهذ� بنى يف �لطرف �لغربي من جزيرة 
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�ل�سفن من  �لتني... مل يقم »حممد علي« ب�رص�ء  �ملعروف ب�رص�ي ر�أ�ض  �لتني( ق�رًص� عظيًما جمياًل هو  فارو�ض )ر�أ�ض 
م جميع �سفن �لأ�سطول �مل�رصي تقريًبا  �خلارج فقط – مر�سيليا وليفورنو وتري�ستا، بل �رصع يف عام 1829م – بعد حَتَطُّ
يف و�قعة نفارين - ببناء د�ر �سفن كبرية وهي »�لرت�سانة �لبحرية« يف �لإ�سكندرية، ويف يناير عام 1832م، �أنزلت �إىل 
�لبحر �أول �سفينة ذ�ت مائة مدفع، وكانت تلك �لبد�ية، فقد ��ستعان ب�سناع �سفن مهرة �أوروبيني، �إل �أنه يف وقت ق�سري 
��ستطاع �أن يعد كو�در وطنية من �لعمال  �مل�رصيني �ملهرة وو�سل عدد �لعاملني �إىل ثمانية �آلف عامل – ��ستطاع من خاللهم 
�أن يناف�ض دول بناء �ل�سفن يف �لعامل خالل تلك �ملدة �لق�سرية – ودّرب ما يقرب من 15 �ألف م�رصي على فنون �لبحرية، 
�لفرن�سيني  ��ستعان مبجموعة كبرية من  �لفرتة  تلك  �لقيادية. وخالل   �لكو�در  �لع�سكرية لإعد�د  �لبحرية  �ض مدر�سة  و�أ�سَّ
تلك  �لتي تخدم  �ليدوية  و�ملعامل  �مل�سانع  ت�سييد  �ل�سناعة وكذ�  تلك  لتدريب هوؤلء على  �آخرين  �إىل جانب  و�لإيطاليني 
�ل�سناعة مما جعله ي�ستقدم �لكثري من �خلرب�ء �لغربيني �أو ما ُعرفو� فيما بعد باجلاليات �لأجنبية يف م�رص لت�سبح بد�ية �لهجرة 

�لأوىل لالأجانب �لو�فدين �إىل م�رص. 
و�سط هذ� كله، كان �هتمامه بتاأ�سي�ض نظام �لدولة، و��ستحد�ث وز�ر�ت على �لطر�ز �لأوروبي كوز�رة �حلربية، 
�ملالية، �لتجارة، �لتعليم �لعام... ومن خاللها بد�أ بفتح �ملد�ر�ض، و�إيفاد �لطالب �إىل �خلارج لدر��سة �لعلوم �لأوروبية 
كالهند�سة �لزر�عية، و�لطب، و�للغات، �حلقوق، وترجمة �لأنظمة �لفرن�سية يف مناحي �ملعرفة �ملختلفة و�لتي ت�ساهم يف 
توطيد �أركان حكمه، خا�سة عندما فتح عام 1822م لأول مرة »د�ر �لطباعة« �لتي �سارت تقوم بطباعة �لكتب باللغة 
رفاعة  �لبعثات  لتلك  منوذج  �أهم  �مل�رصية«. وكان  »�لوقائع  هي  م�رصية  �أول جريدة  و�إ�سد�ر  و�لرتكية  و�لفار�سية  �لعربية 
�لطهطاوي )1801- 1873م( �لذي در�ض بالأزهر، ومت �إيفاده يف بعثة �إىل فرن�سا عام 1826م ملدة خم�ض �سنو�ت، 
ترجم فيها من �لفرن�سية �إىل �لعربية �لتاريخ، �جلغر�فيا، �لآد�ب، �لعلوم �ل�سيا�سية، �لهند�سة، �لطب... �إلخ، وقدم 
�أن  خال�سة جتاربه يف �لعلم و�ملعرفة و�حلكمة )تخلي�ض �لإبريز يف تلخي�ض باري�ض(، و�أن�ساأ مدر�سة �لأل�سن... و�أكد 
ح�سارة �لغرب، ما هي �إل مري�ث �أمته، كما دعا �إىل �إحياء �لرت�ث �لقدمي، وتطبيق �حلياة �لإ�سالمية �ل�سمحة، ونادى 

باحلرية ومكارم �لأخالق، وحرية �ختيار �لعقيدة و�لتعبري، وكان ذلك �إ�سعاًر� ببد�ية ع�رص �لتنوير يف م�رص. 
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مقدمة

جاء عبا�ض با�سا )1849 – 1854م(؛ حيث �سفَّى جميع نتائج �لإ�سالحات �لتي قدمها حممد علي، من معامل 
�لقناطر �خلريية، و�إغالق �ملد�ر�ض.، وتقلي�ض حجم �جلي�ض، بل  بناء  �لعمل يف  �إيقاف  �إىل  �ملانيفاتورة،  يدوية وجتارة 
وذهب بعيًد� عندما منح �لإجنليز �متياز مد �سكة حديد من �لإ�سكندرية �إىل �لقاهرة و�سوًل �إىل �ل�سوي�ض عام 1851م؛ 
لأهمية هذ� �خلط �لإ�سرت�تيجي لإجنلرت�، وحتى جتد طريًقا للمو��سالت يربطها مب�ستعمر�تها يف �لهند، و�سارت م�رص قاعدة 
لإعادة �سحن من و�إىل �إجنلرت� و�لهند. وبات على �لفرن�سيني �أل ي�ست�سلمو�، ف�ساعفو� جهودهم ملو�جهة برنامج م�رصوع 
�ل�سكة �حلديدية مب�رصوع �لقناة �ملو�سلة بني �لبحرين �لأبي�ض و�لأحمر يف �لوقت �لذي وقف فيه �لإجنليز وعبا�ض با�سا �سد 

هذ� �مل�رصوع. 
يف يوليو عام 1854م �أ�سبح �سعيد با�سا – �أحد �أولد حممد علي �ل�سغار – حاكًما مل�رص، وهو ذو ميول عربية 
و�سديق حميم لفرديناند ديلي�سب�ض، فمنحه �متياز �سق قناة �ل�سوي�ض وز�دت هذه �خلطوة من تبعية م�رص للدول �لأوروبية، 
بل وعجلت يف حتويلها �إىل م�ستعمرة، رغم �لحتياجات �ل�سعبية �لتي �أثارها حفر �لقناة �لتي ق�سى فيها 20 �ألًفا من �لفالحني 

�مل�رصيني نحبهم ل�ستخد�م نظام �ل�سخرة يف حفرها. 
مع وفاة �سعيد با�سا، وتويل �إ�سماعيل با�سا )1863 – 1879م( �لذي ح�سل على تعليمه يف فرن�سا، و�لذي كان 
مولًعا بالغرب وكان يبغي �أن يجعل م�رص جزًء� من �أوروبا، فقد و��سل �سيا�سة �سلفه، و�إْن و�سل �إىل م�سكالت مالية مع 
ا فاح�سة للغاية، ف�سقط يف �سبكة �لدين، �إل �أن �لقت�ساد  �رصكة قناة �ل�سوي�ض مما جعله ي�ستدين من �لبنوك �لأوروبية قرو�سً
�مل�رصي �نتع�ض �نتعا�ًسا وقتيًّا. وعندما قا�ست �سناعة �لن�سيج �لأوروبية من نق�ض حاد يف خامات �لأقطان �لتي كانت تاأتي 
�إليها من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية نتيجة للحرب �لأهلية بني �ل�سماليني و�جلنوبيني، فكانت �لزيادة يف �مل�ساحات �ملزروعة 
ر من قبل، ر�فق هذ�  دَّ من �لقطن �مل�رصي طويل �لتيلة �لذي ي�سّدر �إىل �خلارج؛ حيث ت�ساعف �أربعة �أمثال ما كان ُي�سَ
�لنهو�ض تطور هام يف �ملالحة خا�سة يف ميناء ومدينة �لإ�سكندرية، بل �سار حجم �لتجارة �لعاملية يقارن مب�ستوى ميناء 
مر�سيليا �لفرن�سي، وهنا كانت �لهجرة �لثانية لالأجانب وتو�فدها على م�رص فعادت معامل �لن�سيج و�ل�سكر و�لأ�سلحة �إىل 
جانب د�رين لبناء �ل�سفن ومناجم نرت�ت �لبوتا�سيوم وور�ض ترميم، و�سب �ل�سلب، وحلج �لأقطان، ومعامل �لألبان 
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و�جللود، وور�ض ت�سغيل �لأخ�ساب، وم�سانع �مللح، و�لطو�حني �لتجارية؛ حيث تقاطر �لأوروبيون خلف هذ� �لتطور 
كمهند�سني زر�عيني وميكانيكيني و�أطباء ورجال �أعمال وباعة وم�ساربني و�سما�رصة بور�سة ومر�بني ومهربني و�أ�سحاب 
نظام  حماية  حتت  ميار�ض  ذلك  كل  وموم�سات.  وماأجورين،  وحرفيني  ول�سو�ض  وحمتالني  ومقامرين  �لدعارة  بيوت 
�ل�سو�م بعد مذ�بح عام 1860م يف  �لمتياز�ت و�لقنا�سل �لأجانب خا�سة يف مدينة �لإ�سكندرية، بالإ�سافة �إىل هجرة 
دم�سق و�جلبل �للبناين. �نغم�ض كل هوؤلء يف بوتقة �ملدينة �ل�ساحرة �لتي جمعت كل �لأديان و�مللل من �ستى بقاع �لأر�ض، 
و�سارت �لنخبة منهم �لتي جتيد �لفرن�سية حلقة و�سل بني �أبناء �لبلد وهوؤلء �لو�فدين؛ حيث �سكلو� مالمح كوزموبوليتانية 
متعددة �جلن�سيات و�للغات و�لأعر�ف كما يقول جمال حمد�ن يف �جلزء �لثاين من »�سخ�سية م�رص« حول كيفية ت�ساعف 
�أعد�د �ملهاجرين �لذين بلغو� حو�يل 80 �ألًفا عام 1870م �إىل 90 �ألًفا عام 1880م، بينما بلغ �لعدد مع �لحتالل �لربيطاين 
مل�رص �إىل ما يزيد عن 105 �آلف ثم ت�ساعف �إىل 217 �ألًفا عام 1907م و�أ�سبح 260 �ألًفا عام 1917م مع بد�ية �حلرب 
�لعاملية �لأوىل، و�إن بقيت �لإ�سكندرية هي �ملحل �ملختار للجاليات �لأوروبية و�لعربية وظلت هي �لعا�سمة �خلا�سة لهذه 
�جلاليات وثقافتهم �لتي تز�وجت و�متزجت مع �ملجتمع �ل�سكندري، بد�ية من ��ستقد�م �لأر�جوز، وت�سدير خيال �لظل، 
�لغربي و�لعربي، لي�سبح  �لثقايف  �لفنون �لأخرى، وتو�جد �ملطابع، وتعاظم �ملد  وتو�جد �مل�رصح و�ل�سحافة، و�نتعا�ض 

�ملناخ �لعام يقبل �لآخر وثقافته وكل جديد و�فد، وي�ساهم يف �إ�سفاء لون �آخر للحياة خا�سة. 
مع ظهور رجالت دين كان لهم من �لأثر و�لتنوير �لكثري يف دفع وبعث نه�سة م�رص �حلديثة، مثل �ل�سيخ حممد 
تتلمذ على  �أوًل و�آخًر� ول �سالح بدون تعليم، وقد  �لتعليم  عبده )1845 - 1905م( �لذي كان يرى �لإ�سالح يف 
يد جمال �لدين �لأفغاين، ودعا �إىل جتديد �لإ�سالم خا�سة فكرة عدم �أي تو�جد �أو تناق�ض �أ�سا�سي بني �لإ�سالم و�لعلم، 
ودعا �إىل �لعرت�ف باحلقوق و�حلريات ون�رص �لثقافات و�ملعارف، �ساأنه يف ذلك �ساأن �لكو�كبي. يعترب �لأفغاين موؤ�س�ض 
نزعة �لقومية �لعربية، وقد ��ستقر يف �لقاهرة بعد �أن �أفرجت عنه �ل�سلطات �لرتكية من حمب�سه بحلب؛ لأنه �أد�ن ��ستبد�د 
�لإد�رة �لعثمانية وف�سادها، �إىل جانب هذ� ولدت �حلركة �لوطنية يف م�رص للزعيم م�سطفى كامل �لذي ��ستخدم �لتناق�ض 
بني �إجنلرت� وفرن�سا؛ للح�سول على �لتحرر �لوطني مل�رص و��ستقاللها خا�سة بعد �عتالء عبا�ض حلمي �لثاين عر�ض م�رص، 
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ودعا �إىل �لعودة �إىل �لدولة �لعثمانية مرة ثانية، وهو ما ��ستقام مع توجيهات عبا�ض حلمى �لثاين، و�ألهب �مل�ساعر �لوطنية 
و�زدر�ء �لحتالل �لربيطاين مما حد� بالإجنليز �إىل خلع عبا�ض حلمي �لأمري �لثاين، وتعيني �لأمري ح�سني كامل با�سا بعد 
�أن �أنعمو� عليه بلقب �ل�سلطان يف عام 1917م، ولكن بعد وفاته ف�سلو� يف تويل �بنه كمال �لدين ح�سني عر�ض م�رص؛ 
لأنه مل يكن يرغب يف �أن يكون �سنيعة بيد �لإجنليز �لذين فت�سو� عن �لأمري �أحمد فوؤ�د يف �إيطاليا – �بن �خلديوي �إ�سماعيل 

�لأ�سغر – �لذي ترعرع  وخدم يف �جلي�ض �لإيطايل. 
�أ�رصعت �حلكومة �لربيطانية يف �ختيار فوؤ�د لي�ض لأنه كان حائًز� على موؤهالت خا�سة، بل لوجود �أ�سدقاء قالئل له 
يف م�رص مما جعله ي�سطر �إىل �لعتماد على معونتها وهكذ� بد�أت موجة �لهجرة �لثالثة. َت�ساَعَف حجم �لأجانب يف م�رص 
كما يقول جمال حمد�ن يف »و�سف م�رص« �جلزء �لثاين لي�سل عدد �لأجانب �إىل 255 �ألًفا عام 1927م، وت�سهد م�رص 
عهًد� �آخر جديًد� وميالًد� لأول د�ستور حقيقي وبرملان م�رصي... و�زدهاًر� يف مناحي �حلياة �لثقافية بد�ية من �مل�رصح 
و�لأ�سطو�نة و�ملو�سيقى �إىل ظهور �سناعة �سينمائية بد�أت بذرتها �لأوىل عرب بو�بة م�رص �لتي ��ستقبلت كل ما هو جديد، 
ه ب�سكل م�رصي خمتلف حتى مع وجود كل هوؤلء �لأجانب �لذين تو�جدو� يف �ملدينة  وحاولت ه�سمه، و�أعادت �سخَّ

�لأم يف �لإ�سكندرية بو�بة �حل�سارة �مل�رصية �حلقيقية عرب تاريخ وحقبة زمنية تفي�ض علينا بالثقافة و�لعلوم و�لتنوير. 
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مع �أول دور�ن لكامري� �سينمائية على �أر�ض م�رص: »... عندما جاء بروميو �لذي �أر�سله �لأخو�ن لوميري ليبد�أ �لت�سوير يوم 
10 مار�ض 1897م بالإ�سكندرية يف ميد�ن حمطة �لرمل وميد�ن �ملن�سية...«)1(، وهي �لنقطة �حلقيقية �لتي ميكن �لإ�سارة �إليها 
ا للعرو�ض �ل�سينمائية �لتي قدمت يف �لعديد  للتاريخ �ل�سينمائي يف م�رص مع �لبعثة �لأوىل، وما �ساحب ذلك من �نت�سار حقيقي �أي�سً

من �ملقاهي �لعامة ثم �نتقال هذ� �لفن �إىل �لقاهرة )2(. 
عندما جاءت �لبعثة �لثانية من �لأخو�ن لوميري برئا�سة �مل�سور مي�سج�سني عام 1906م لت�سوير معامل ومالمح �حلياة �ليومية للقطر 
اَحَب هذه �لبعثة  �مل�رصي بد�ية من �لإ�سكندرية مروًر� بالقاهرة وو�سوًل �إىل �سعيد م�رص وحتى �إىل و�دي حلفا، مل نت�ساءل َمن �سَ
يف جولتها؟ �أو كان مر�فًقا لها يف هذه �لرحلة �لطويلة؟، لكن �لتاريخ قدم لنا �سخ�سية جديدة دخلت معرتك �حلياة �ل�سينمائية فجاأة 
بتقدمي �رصيط �سينمائي يف 11 يونية عام 1907م عن زيارة �لباب �لعايل �إىل م�سجد �أبي �لعبا�ض �ملر�سي و�فتتاحه �ملعهد �لديني و�سط 
حبور و�بتهالت �أهل �لإ�سكندرية بتلك �لزيارة �لتاريخية)3(، وكان ذلك من خالل حمالت عزيز ودوري�ض وتقدميها لهذ� �ل�رصيط. 
وتخل�ض �لإجابة �إىل �أنه مع زيارة �لبعثة �لثانية لهذ� �مل�سور �لفرن�سي، كانت حمالت عزيز ودوري�ض متار�ض �لت�سوير �لفوتوغر�يف، 
و�أ�سبحت متميزة عن �أقر�نها يف تلك �ملهنة، مع قدوم �لبعثة �لثانية برئا�سة �مل�سور �لفرن�سي فيليك�ض م�سجي�سني. وقد حدث �لتعرف 
على هذ� �لعامل �جلديد �ل�ساحر �ملبهر؛ حيث تطورت �ملهنة �إىل ما هو �أف�سل، فظهر �أول �رصيط �سينمائي م�رصي يقدم و�يل م�رص �أو 
�ل�سلطان عبا�ض حلمي �لثاين يف زيارته �إىل �لإ�سكندرية من خالل لقائه مع �جلماهري �لتي ترى لأول مرة على �ل�سا�سة تلك �لزيارة 

�خلا�سة، �إىل جانب �أنها تقدم للمرة �لأوىل �أحد �لأماكن �لدينية �لهامة. 
�لتاريخ يف كتابنا »تاريخ �ل�سينما  �ل�سامتة من 1897 �إىل 1930م«  �لتاأكيد عليه من خالل قر�ءة ما بني �سطور  ما حاولنا 
ا وجمهوًل لتلك �ملجموعة خا�سة بعد �أن قدم لنا �لتاريخ �إ�سافة �أخرى بتو�جد �سبي �سغري يدير �أ�سطو�نات  هو �أن هناك دوًر� هامًّ
�لأفالم �ل�سامتة – هو فيما بعد  �مل�سور �ألفيزي �أورفانيللي – وكيف تعاظم دور دوري�ض من خالل �ل�رصكة �لإيطالية �لتي �أقيمت عام 
1917م يف منطقة �حل�رصة – مكان �سينما �حل�رصة �ملغلقة من زمن بعيد – وما �سمته من عنا�رص فنية �أخرى �إيطالية مل يقرتب منها 
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�لتاريخ ومل يذكرها، خا�سة بعد �أن قدمت �أعمالها �لرو�ئية �لثالثة �لق�سرية. وبعد �إفال�ض هذه �ل�رصكة وما ��ستتبعها من قيام �ألفيزي 
�أورفانيللي ب�رص�ء جزء من معد�تها؛ ليقوم باإن�ساء �أ�ستوديو خا�ض به رغم تعاونه �لكامل مع �أمربتو دوري�ض حتى �أو�خر عام 1928م 

وقبل �أن ينف�سال عمليًّا)4(، يف �لوقت �لذى كان لكل منهما عمله �مل�ستقل عن �لآخر. 
لكن ما يهمنا ذكره هنا هو هل كل من �أمربتو دوري�ض و�ألفيزي �أورفانيللي كان يعمل مبفرده �أم كانت هناك جمموعة �أخرى من 
�مل�ساعدين تعمل من خاللهما؟ كان ذلك ت�ساوؤلنا �لهام و�لذي حاولنا �لإجابة عنه من خالل در��ستنا �لتالية، خا�سة بعد �أن عرفنا �أن 
�أمربتو دوري�ض مل ي�سبح متفرًغا لتلك �لعمليات �ل�سينمائية �لتي كانت يف بد�يتها ومتابعتها عرب ت�سجيل �لأفالم �لإخبارية و�لت�سجيلية 
ملر��سم �حتفاليات خمتلفة وزيار�ت كانت ت�سل �إىل �أنحاء �لقطر �مل�رصي؛ لكونه �أ�سبح �مل�سور �لأول جلاللة �مللك �أحمد فوؤ�د يف 
كل جولته ورحالته، بينما �ن�سغل �ألفيزي �أورفانيللي باأ�ستوديو خا�ض به، وعمل على تو�سعته وزيادة حجمه لي�سبح يف فيال من 
ثالثة �أدو�ر ت�سم معامل �إظهار وطبع وحتمي�ض ومونتاج... �إلخ)5(، وهو �لأ�ستوديو �لذي بحثنا عنه فوجدنا مكانه 18 �سارع �لقائد 

جوهو، �ملن�سية �ل�سغرى، �لإ�سكندرية. 
ا كانت هناك عالمات ��ستفهام �أخرى كثرية مل ي�رص �إليها �أحد من قريب �أو بعيد... دور هوؤلء  لي�ض هذ� فح�سب بل �أي�سً
هذه  و�إبر�ز  �لإ�سكندرية،  مدينة  د�خل  ناطقة(  �أو  )�سامتة  كانت  �سو�ء  �لطويلة(   - )�لق�سرية  �لرو�ئية  �ل�سينما  �سناعة  يف  �لرو�د 
�لأعمال، وهل لها مكانة يف تاريخ �ل�سينما �مل�رصية؟ �حلقيقة �أن عملية �لبحث و�لتحليل و�لتنقيب يف كل ما ُكتِب مل يكن يكفي 
من �أجل تقدمي �ملعلومة �حلقيقية حول تو�سيف �أو تو�جد هذه �ل�سناعة ب�سكل متكامل، و�إعطاء بع�ض �حلقوق لهوؤلء �لرو�د �لأو�ئل 
�لذين حملو� على عاتقهم �لبد�يات �حلقيقية ل�سناعة �سينما م�رصية، مبا يف ذلك �لبحث و�ملغامرة و�ملقامرة يف ذلك �لوقت؛ حيث مل 
تكن هناك �أ�س�ض ل�سناعة �سينمائية، بل هم من �سكلو� تلك �لأ�س�ض و�ساغوها عرب �إنتاج رمبا كان بد�ئيًّا لكنه كان موؤثًر� وموؤ�س�ًسا 
ا بالإيطاليني بالذ�ت رغم وجود جاليات �أخرى متو�جدة بالإ�سكندرية معظمها كانت متلك  يف �لوقت نف�سه. وكان �لت�ساوؤل خا�سًّ

حمالت فوتوغر�فيا من �أرمن ويونانيني، فكيف ت�رصب هوؤلء �لإيطاليون �لذين وجدناهم يف طرقات دوري�ض و�ألفيزي؟ 
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هل �سكلو� مالمح �سينما �سكندرية خمتلفة عن �سينما �لقاهرة �لتي قامت فيما بعد؟ عندما تو�جد �مللك �أحمد فوؤ�د على عر�ض 
م�رص وهو �لذي ولد يف �إيطاليا، وتعلم بها وتدرب وخدم يف جي�سها، مل يكن له يف م�رص �أحد ميكن �لعتماد عليه �سيا�سيًّا �سوى 
�لإجنليز �لذين ن�سبوه على �لعر�ض، لكنه عندما �ختار �أعو�نه و�لذين �أحاطو� به مل يجد �سوى هوؤلء �لإيطاليني، ومل يخرت م�سوًر� 
من خارج هذه �حلزمة، بل �أ�ساف على تو�جدهم �رصعية جديدة وظهور �آخر يف حمافل كثرية كان �أهمها �لفوتوغر�فيا وفن �ل�سور 
�ل�سينمائية عرب �لأفالم و�ل�رص�ئط �لوثائقية. وبالتايل عندما بد�أت حركة ت�سنيع �ل�رص�ئط �لرو�ئية �لفيلمية، كان للم�سور �لإيطايل 
�ل�سبق و�لريادة يف �لتو�جد خا�سة هوؤلء �لذين كانو� ينتمون �إىل مدر�سة �لإ�سكندرية، ومت �لإ�سارة �إليهم يف بع�ض �ملر�جع �ل�سينمائية 

لالأ�ستاذ �أحمد �حل�رصي »يف تاريخ �ل�سينما �جلزء �لأول« و�لأ�ستاذ �سعيد �سيمي يف كتاب »تاريخ �لت�سوير �ل�سينمائي يف م�رص«. 
ورمبا لتاأكيد ذلك علينا مبر�جعة حركة تو�فد �جلاليات �لأجنبية �لتي و�سلت �إىل م�رص منذ عام 1882م وحتى عام 1937م، 
وذلك من خالل در��سة غري من�سورة للدكتور حممد �لكردي)7(؛ حتى ندرك مدى حجم هذ� �لتدفق وزيادة �لأعد�د �لتي ��ستقرت 

يف م�رص ب�سفة عامة. 
                    عام 1882م         عام 1917م       عام 1937م

76000 ن�سمة  56000 ن�سمة   37000 ن�سمة   - يونانيون:  
55000 ن�سمة  50000 ن�سمة   18000 ن�سمة   - �إيطاليون:  
25000 ن�سمة  21000 ن�سمة   15000 ن�سمة   - فرن�سيون:  
34000 ن�سمة  24000 ن�سمة   9000   ن�سمة   - �إجنليز:  

�إذ� نظرنا �إىل �جلدول �ل�سابق ف�سنجد ت�ساعف حجم �جلالية �لإيطالية مبا يقرب من 27.5% يف عام 1917م وهو   
�لعام �لذي جل�ض فيه �مللك �أحمد فوؤ�د على عر�ض م�رص مقارنة بالفرتة �ل�سابقة من عام 1882م. و�إذ� كانت هذه �أحجام 
�جلاليات �لأجنبية يف م�رص كلها فاإن حجم هذه �جلاليات عندما قدم »عزيز ودوري�ض« فيلمهما »زيارة �لباب �لعايل مب�سجد 

�أبي �لعبا�ض �ملر�سي« عام 1907م يف �لإ�سكندرية مثاًل كان على �لنحو �لتاىل: 
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26000 ن�سمة - يونانيون:  
16000 ن�سمة - �إيطاليون:  
- فرن�سيون:    6400 ن�سمة
- �إجنليز:          9000 ن�سمة

�أي ما يقرب من 57400 ن�سمة يف �لوقت �لذي كان فيه تعد�د مدينة �لإ�سكندرية ل يزيد عن 400000 ن�سمة 
�لتي  �لرتكيبة  نحو  نعرج  �أن  للجاليات  نتعر�ض  ونحن  ا  �أي�سً يهمنا  ورمبا  �ل�سكان)8(،  من حجم  يو�زي %14.3  ما  �أي 
�أي مدى و�سلت تلك �لأعد�د و�متزجت  �إىل  �ل�سكندري فح�سب لنعرف  �سادت �ملجتمع �مل�رصي كله ولي�ض �ملجتمع 
مع تركيبة �ملجتمع �مل�رصي بد�ية من �ليونانيني مروًر� بالإيطاليني، و�ل�سو�م، و�لأرمن؛ لنعرف كيف �سمت �لإ�سكندرية 
هوؤلء جميًعا ب�سكل ح�ساري وكّونت هذه �ملدينة �لكوزموبوليتانية �لتي َتَغنَّى بها �لكثريون من �لأجانب �لذين عا�سو� يف 
و�فر خريها وكذ� �مل�رصيون �لذين ��ستفادو� من تو�جد �لآخر فوق تر�بها من خالل علومهم وثقافتهم، رغم وجود طبقة 
حاكمة كانت بعيدة كل �لبعد عن �ل�سعب �مل�رصي و�إن حاولت ��ستقطاب �لطبقات �ملتعلمة و�ملتفرجنة �أو �ملتماثلة من �أجل 
�ل�ستقالل و�لتخل�ض من �ل�ستعمار �لإجنليزي بد�ية من عر�بي با�سا مروًر� مبحمد فريد وم�سطفى كامل وو�سوًل �إىل ثورة 
1919م بقيادة �سعد زغلول ورفاقه. يقول جمال حمد�ن يف در��سته )�سخ�سية م�رص()9( حول تركيبة �جلاليات: »�إن �أقدم 
و�أكرب �جلاليات �لأوروبية كانت �ليونانيني، حيث �لبد�ية ��ستعمارية حتت حكم �لبطال�سة ثم بعد قيام عمليات �لطرد من 
�آ�سيا �ل�سغرى – تركيا – وجمازر �حلرب �لعاملية �لأوىل، فقد تدفقو� �إىل م�رص و�سكلو� وحدهم ن�سف عدد �جلاليات 
ا فاق عددهم بالإ�سكندرية  �لأخرى، تكد�سو� يف ربوع م�رص، لكن يف �لإ�سكندرية تو�جد منهم ن�سف جمموعهم، و�أي�سً
عدد كل �جلاليات �لأخرى، فقد �سكلو� فئة �أر�ستقر�طية �ملدينة، وكذلك جند �أماكن حتمل �أ�سماء يونانيني مثال: حد�ئق 

�أنطونياد�ض، جليمونوبولو، �أتينيو�ض، جناكليز...«. 
ز ن�ساطهم يف »�لقطن، �لتجارة �خلارجية و�جلملة،  �أما �لإيطاليون فقد جاءو� يف �ملرتبة �لثانية من حيث �لعدد وَتَركَّ
�لفنيني، �لعمال �ملهرة...«، بينما كان لل�سو�م ن�سيب �أكرب بد�ية من �أيام حممد علي وز�دت هجرتهم بعد مذ�بح عام 
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1860م، ثم بعد �لحتالل �لربيطاين، وقد مت�رص معظمهم، وكان لهم دور كبري ب�سبب �إتقان �للغة �لأجنبية، فاأ�سبحو� 
ا لعبو�  حلقة و�سل بني �مل�رصيني و�لأوروبيني، لياأتي بعد ذلك �لأرمن، �أغلبهم من لجئي �حلرب �لعاملية �لأوىل، و�أي�سً
كان  بينما  و�لزنكوغر�ف،  �لفوتوغر�يف  �لت�سوير  مهنة  و�حرتفو�  �لأجنبية،  للغات  �إتقانهم  حيث  من  �ل�سو�م  قبل  دوًر� 
لليهود مكانة د�خل م�رص حيث تركزو� يف �لإ�سكندرية و�لقاهرة لكنهم كانو� د�ئًما منعزلني، وكانت �أعمالهم يف �لبنوك 

و�ل�سم�رصة و�ملال و�مل�ساربة. 
ومل يتوقف تو�جد �جلاليات فقط عند هذ� �حلد، بل بزغ جنم 
�للغة �لفرن�سية و�لإيطالية وتر�جعت �أو حو�رصت �للغة �لإجنليزية، 
فظهرت �ملد�ر�ض �لدينية: )�لفرير، �لي�سوعيون، �للي�سيه، �سان 
ت�سم 25  �لفرن�سية عام 1908م  �ملد�ر�ض  مارك( حيث كانت 
لقي  و�لذي  �لفرن�سي،  �لتعليم  لوجود  نظًر�  �لتالميذ)10(  من  �ألًفا 
ت�سجيًعا كبرًي� من قبل �ل�سلطان �أحمد فوؤ�د �لذي تفقد �ملوؤ�س�سات 
جانب  �إىل  بالإ�سكندرية)11(،  1921م  عام  �لفرن�سية  �لتعليمية 

تو�جد �ملدر�سة �لإيطالية، ومد�ر�ض �لدومب�سكو �حلرفية. 
�إىل  تنق�سم  مدينة  �لآونة  تلك  يف  �لإ�سكندرية  وظهرت 
جزءين، �لأول: �حلي �لعربي يقطنه �أولد �لبلد، بينما هناك �حلي 
�لإفرجني وتقطنه كل �جلاليات �ملختلفة يف بد�ية �لأمر، ثم �لتحق 
م�سالح  برعاية  يقومون  �لذين  و�خلدم  �مل�ستخدمني  بع�ض  بهم 
ورجال  �لأفنديات  من  بهم  �ملت�سبهني  وبع�ض  �لإفرجن،  هوؤلء 

�ملال و�لتجار رغم �أن د�ئرة �أعمالهم كانت وثيقة �ل�سلة باحلي �لعربي، �أو على حدود �لتما�ض بني هذ� �حلي وذ�ك. 

مبنى مدر�سة �للي�سيه

مبنى كلية �سان مارك
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وتبقى �لت�ساوؤلت �لتي مل جند لها �إجابات �سافية حول كيفية �إنتاج �سناعة �سينما يف ظل هذ� �ملناخ وتلك �لق�سمة، 
هذ�  تو�جد  يف  �ملغامر�ت  تلك  و�ساهمت  غامرو�  وكيف  �سينما،  ل�سناعة  �لأوىل  �للبنة  تقدمي  يف  هوؤلء  �أفلح  وكيف 
�لتاريخ �لطويل لل�سينما �مل�رصية �لتي نتكلم عنها دون �خلو�ض �أو �لبحث عن جذورها �حلقيقية؟ �إن �ملتاح لنا جمموعة من 
ت�سمى  مدر�سة  �أوجدو�  وهل  �آخر وخمتلف،  ب�سكل  هوؤلء  تاريخ  قر�ءة  وحماولة  �لعقل  و�إعمال  و�لدر��سات  �لأور�ق 
�ل�سينمائية ومكانتها  �لإ�سكندرية  �لتاأ�سي�ض ملدر�سة  �لبحثية نحو  �ل�سينمائية؟ كانت هذه هي حماولتنا  �لإ�سكندرية  مدر�سة 

وحجمها يف تاريخ �سناعة �ل�سينما �مل�رصية، وهي حماولة 
رمبا يحكمها �لكثري من �لعقل و�لعاطفة، لكنها حماولة غري 
�أن يكون مر�سًد�  م�سبوقة ونوع من �لإ�سهام �لبحثي ميكن 
�أو دلياًل ملن ياأتي بعد، كي يكمل �مل�سرية خا�سة يف ظل 
�لتاريخ �ملا�سي، و�أن  �أر�سيف وثائقي يحفظ  عدم وجود 
ق�سا�سات  لقر�ءة  حماولت  عن  عبارة  هو  تبقى  ما  كل 
من �سحف، بينما حاولنا نحن �أن نقدم نقًد� تاريخيًّا يرد 
مدر�سة  تو�جد  يف  �لف�سل  لهم  وين�سب  للبع�ض  �لعتبار 

�لإ�سكندرية �ل�سينمائية. 
مع  �سفهي  حو�ر  يف  فريد)12(  �سمري  �لناقد  يقول 
تق�سيم  �ملمكن  »من  1967م:  عام  �سالح  توفيق  �ملخرج 
مدر�ستني  �إىل  �مل�رصية  �ل�سينما  يف  �لإخر�ج  مد�ر�ض 
موؤ�س�سيها  ومن  �لإ�سكندرية  مدر�سة  �لأوىل:  كبريتني، 
ينتمي  و�لتي  �لقاهرة  مدر�سة  و�لثانية:  مزر�حي،  توجو 
�إليها �أغلبية �ملخرجني من حممد كرمي و�أحمد بدرخان �إىل 

�سارع �رصيف

�سارع �سعد زغلول
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كمال �سليم و�سالح �أبو �سيف«. وقال توفيق �سالح �إن مدر�سة �لإ�سكندرية تتميز مبا تتميز به �لإ�سكندرية )�لبحر و�لأفق 
�ملفتوح و�لكوزموبوليتانية، �أي �لت�سوير �خلارجي بلغة �ل�سينما و�لتعاي�ض بني �لأعر�ق و�لأديان(، �أما مدر�سة �لقاهرة فهي 
على �لنقي�ض من مدر�سة �لإ�سكندرية )مدينة حما�رصة باجلبال �لرت�بية ومنغلقة على نف�سها، �أو بلغة �ل�سينما �لت�سوير �لد�خلي 

يف �لديكور�ت، و�لتعبري عن �لطبقة �لو�سطى �مل�رصية �أ�سا�ًسا...(.
�إليها �لأ�ستاذ توفيق �سالح موجودة فعاًل يف �سينما �أمربتو دوري�ض،  �أ�سار  ونحن من جانبنا وجدنا �أن �لعنا�رص �لتي 
�ألفيزي �أورفانيللي، حممد بيومي، توجو مزر�حي، عبد �حلليم ن�رص، بالإ�سافة �إىل جمموعة �مل�سورين �لأجانب �لذين 
كان لهم ف�سل �لبد�يات، و�ساهمو� يف تاأ�سي�ض وتاأكيد هذه �ملدر�سة، بالإ�سافة �إىل عن�رص �آخر هام مل يتم �لإ�سارة �إليه 
م يف �لفرتة نف�سها من  ا ُقدِّ هو �لأد�ء �لتمثيلي من جنوم وكومبار�ض �سملتهم مدر�سة �لإ�سكندرية وهم خمتلفون متاًما، عمَّ
�إنتاجات �سينما مدر�سة �لقاهرة. ورمبا رجحت �ل�سمة �لأوىل ملا قدم يف مدر�سة �لإ�سكندرية وهي �لت�سوير، و�أكدت مكانة 
مت طو�ل �لفرتة من عام 1897م وحتى عام 1930م)13(،  م عرب �لأعمال �لوثائقية و�لإخبارية �لتي ُقدِّ هذه �ل�سينما ملا ُقدِّ
وذلك مرجعه يف ت�سورنا �إىل كثافة �لإنتاج وتعدده و�متالك نا�سية �حلرفة و�ملعرفة و�رصعة �لتنفيذ و�لبتكار�ت �لتي �ساحبت 
�لعديد من عمليات �لتاأ�سي�ض �لأوىل. ويكفي للدللة على ذلك ما جاء على ل�سان �لنجمة �لكبرية �ملمثلة بهيجة حافظ)14( يف 
حديث لها عن �إخر�ج فيلم »زينب« للمخرج حممد كرمي: »بد�أت �لعمل معه – �أي حممد كرمي – حو�يل عام 1927م 
�أن  �أيام، و�ل�سبب يف ذلك  �لفرتة �سوى �سهرين وب�سعة  بالعمل خالل هذه  نقم  �أننا مل  �لفيلم 21 �سهًر� رغم  و��ستغرق 
�لو�سائل و�ملعد�ت �لفنية كانت تنق�سنا، وكان حممد كرمي يبذل جهده ل�سد هذ� �لنق�ض، فقد كانت �آلت �لت�سوير تد�ر 
باليد، وكانت و�سائل �لتحمي�ض بد�ئية، كما مل يكن هناك معمل �سينمائي �أو معمل للتحمي�ض، ومن ناحية �لإ�ساءة فلم 
تكن هناك �أجهزة، و�إمنا كان �لت�سوير يتم يف �سوء �ل�سم�ض، ويف �أماكن غري م�سقوفة، �أو يف �رص�دق تغطى جدر�نه 

بالأور�ق �ملف�س�سة لكي تعك�ض �ل�سوء �ساأنه يف ذلك �ساأن �لإ�سكندرية من حيث �لإمكانيات. 
بينما كانت �لإ�سكندرية متلك �أكرث من معمل و�أ�ستوديو ت�سوير �سينمائي وجي�ض من �لفنانني و�لفنيني �لذين �ساهمو� 
ب�سكل �أو باآخر يف دعم وتو�جد مدر�سة �لإ�سكندرية �ل�سينمائية، بالإ�سافة �إىل تو�جد عنا�رص �لتمويل لهذه �ل�سناعة من 
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خالل بع�ض كبار رجال �لإعمال �لذين لعبو� دوًر� ل يقل �أهمية عن تو�جد �ل�سناعة �إنتاًجا ومتوياًل للغري وهو ما حاولنا خالل 
نَّاع ومنتجي هذه �ملدر�سة، وهذ� �لرو�ج �لذي �ساحب عمليات �لإبد�ع  بحثنا هذ� �لتاأكيد عليه، وعلى �سمات و�أ�سلوب �سُ

مما دفع عجلة �لإنتاج نحو م�سارها �ملتعارف عليه تاريخيًّا.
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يف مار�ض عام 1897م و�سلت �إىل �لإ�سكندرية �لبعثة �لأوىل من د�ر لوميري بقيادة �مل�سور �لفرن�سي بروميو؛ للتقاط 
هذ�  م�ساهدة  لظاهرة  ميالًد� جديًد�  هناك  �أن  بد�  �لفرتة  تلك  لوميري، ويف  توغر�ف  �سينما  من  �جلديد  �لخرت�ع  وعر�ض 
�لخرت�ع، بل وحاز على �إعجاب �مل�رصيني يف مدينة �لإ�سكندرية، ثم بعد ذلك �نتقاله �إىل �لقاهرة. وقد ح�سل على حق 
�متياز هذه �لعرو�ض �خلو�جة هرني دليو �سرتولوجو، وذلك كما جاء يف �سفحات �جلر�ئد �مل�رصية و�لأجنبية يف ذلك 
�لوقت، وما �أكده �لأ�ستاذ �أحمد �حل�رصي)1(: »وعرب �سنو�ت طو�ل مل تكن هناك �أية �إ�سار�ت �أخرى ملن ميلك حق �لمتياز 

�أو �ل�ستغالل �سوى هذ� �خلو�جة �سرتولوجو«. 

مي�سجي�س وعزيز ودوري�س
يف عام 1906م، وبالتحديد يف �سهر نوفمرب، ت�سل �لبعثة �لثانية من د�ر لوميري ومندوبها م�سيو فيلك�ض مي�سجي�ض؛ 
ليلتقط بع�ض �ملناظر �لطبيعية يف م�رص، يف �لوقت �لذي تعلق جريدة �لأهر�م يف عدد �لأربعاء �ملو�فق 29 نوفمرب 1906م 

على حدث له خ�سو�سية غري عادية تخ�ض هذ� �لخرت�ع �جلديد: 
عزيز ودوري�ض  �أن  مبلغ كبري وذلك  وتزيينها  �إ�سالحها  على  �أنفق  �أن  بعد  بديع  منظر  �لقدمية  �لرمل  »�أ�سبح ملحطة 

لها �إىل كازينو  �مل�سورين �مل�سهورين يف �لثغر قد حوَّ
لل�سور  حمالًّ  فيها  وخ�س�سا  وجه  كل  من  متقن 
�ملتحركة، ولكن على طريقة جديدة بالغة �لإتقان؛ 
وي�سمع  �سوًر�   ل  ا  �أ�سخا�سً �ملتفرج  يرى  بحيث 
يتكلمون،  �أحياء  وكاأنهم  و�أنا�سيدهم  �أ�سو�تهم 
�جلديد  �ملحل  هذ�  �فتتاح  موعد  )�خلمي�ض(  وغًد� 
�لذي يرجى له كل �لنجاح و�لإقبال ل�سيما و�أن كل 
ميد�ن حمطة �لرمل�سيء فيه على طريقة جديدة متقنة فهو من هذ� �لقبيل 
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ل �سبه بينه وبني حمالت �ل�سينماتوغر�ف �لأخرى �لتي عرفها �لنا�ض عندنا، ول مر�ء يف �أن �لإ�سكندرية كانت يف حاجة 
�إىل مثل هذ� �ملحل �ملطل على �لبحر �جلامع بني �لإتقان و�لنظافة فنحن ن�ساأل لأ�سحابة �لنجاح و�لتوفيق...«. 

�ملالحظ من هذ� �خلرب �ملن�سور: 
�إن حمالت عزيز ودوري�ض من �أ�سهر �مل�سورين �لفوتوغر�فيني �ملوجودين مبدينة �لإ�سكندرية؛ حيث كانت �ملدينة تعج 
مبجموعة كبرية من م�سوري �لفوتوغر�ف لي�سو� من �لإيطاليني فح�سب، بل من �لأرمن ب�سكل خا�ض �إىل جانب �ليونانيني؛ 
حيث كانو� ميلكون هذه �حلرفية �إىل جانب �سناعة �أخرى هي �لزنكوغر�ف، وهو ما تنبه �إليه �لر�ئد حممد بيومي عندما قرر 

�إن�ساء �أول معهد لتعليم فنون �ل�سينماتوغر�ف و�لت�سوير �ل�سم�سي و�لزنكوغر�ف لأولد �لبالد �مل�رصيني. 

توقيعات بع�ض �أعمال �لزنكوغر�ف
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عزيز  من  لياأتي كل  �لثغر،  �ل�سينماتوغر�ف جلماهري  يقدم خدمات  �أكرث من حمل  بها  �لإ�سكندرية كان  مدينة  �إن 
�ل�سينماتوغر�ف يف حملهم �ملطل على  �إىل عر�ض  باإ�سافة كازينو  لتحويل حملهم من حمل ت�سوير فوتوغر�يف  ودوري�ض 
�لبحر يف ميد�ن حمطة �لرمل، وطبًقا للرو�يات �لكثرية �إن هذ� �ملحل يقع بجو�ر �سينما �سرت�ند حاليًّا؛ حيث �إنه من �ملرجح 
�أن يكون هو مكان �لكازينو �مل�سار �إليه ـ �ملطل على �لبحر ـ �جلامع بني �لإتقان و�لنظافة، ومل تكن حمطة �لرمل �سوى مكان 
ممتد تغطيه �لرمال و�سوًل �إىل �لبحر وهو ما يوؤكده �لأديب �لكبري حممود تيمور يف رو�يته »�مل�سابيح �لزرق«، ومل َيُكن 

كورني�ض �لإ�سكندرية قد مت تنفيذه بعد �إل يف عهد �سدقي با�سا. 
يذكر �لأ�ستاذ �أحمد �حل�رصي)3( �لربنامج �خلا�ض ليلة �لفتتاح نقاًل عن جريدة »لريفورم« يوم �خلمي�ض �ملو�فق 25 

نوفمرب 1906م: 
»�لليلة �لفتتاح �لعظيم ل�سينما فون عزيز ودوري�ض �سارع«. 

»�لرمل ـ �ملحطة �سابًقا - كرونر ميجافون ناطًقا ـ ك. جرمون«.
»و�رصكاه بباري�ض مناظر متحركة. �إيهام كامل باحلركة و�ل�سوت«.

 
الق�سم الأول 

•�جلنايني �ل�سالح... منظر م�سحك.  •
•�فتتاح �ل�سيد.  •

• حلم �لنحات... مناظر �أ�سياء تتحول �إىل �أ�سياء �أخرى. •
الق�سم الثانى 

•�ليهودية... مقطع من »�سوف يح�رص« غناء باللغة �لأملانية يوؤديه كرونوميجافون جرمون من باري�ض.  •
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الق�سم الثالث
•كوميديا »مطلوب فتاة �سابة يقدمها �أبوها«.  •

•م�سقط مياه... بالألو�ن.  •
• �لقطعة خطاأ... منظر م�سحك. •

الق�سم الرابع 
•كارمن و�ملبارزة... غناء باللغة �لفرن�سية يوؤديه كرونو ميجافون جرمون من باري�ض.  •

الق�سم اخلام�س 
•�لزجني �لعا�سق.  •
•فو�سى �حلب.  •
•روؤيا �ملذنب.  •

•�لطائر �ملغرد... كرونو ميجافون جرمون.  •
من هذ� �لربنامج جند �أن هناك بع�ض �لأعمال �سامتة، و�أخرى ناطقة عرب جهاز كرونوميجافون جرمون �لفرن�سية؛ 
حيث كانت عبارة عن �أ�سطو�نات �سوتية ت�ساحب �رصيط �ل�سورة لب�سع دقائق، وكان يديرها �سبي يعمل لدى عزيز يدعى 

�أورفانيللي وهو ما �سوف نتعر�ض له لحًقا؛ خلدمة جماهري �ملتفرجني يف ذلك �لوقت و�لرتغيب يف ح�سور �لعرو�ض. 
اَحَب �لبعثة �لأوىل للوميري برئا�سة فيلك�ض مي�سجي�ض، علًما باأن جميع �لدوريات  �إذ� كان م�سيو ديلو �سرتولوجو قد �سَ
مل تذكر �سيًئا عن هذ� �لأمر، لكن �ملوؤكد �أن تو�جد بعثة �أجنبية جاءت �إىل م�رص يف مهمة تتطلب ت�سوير �رص�ئط �سينمائية 
تبد�أ من �لإ�سكندرية وتنتقل حتى �سعيد م�رص مروًر� بالعا�سمة �لقاهرة، فهي ل تدري �سيًئا عن خط �ل�سري �أو �لأماكن 
�لهامة �أو �ملنا�سبات و�لحتفاليات، �إ�سافة �إىل �أن �ل�رص�ئط �لتي حتقق جناًحا لهذه �لبعثة هدفها ر�سد �حلياة �ليومية لهذ� �لقطر 
�لثانية، بينما جند  �أمر حمري: ملاذ� ذكر �سرتولوجو يف �لبعثة �لأوىل، ومل ياأت ذكر ��سم �ساحب �لبعثة  �مل�رصي، وهو 
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�أ�ستوديو للت�سوير �لفوتوغر�يف �كت�سب �سمعة كبرية يف مدينة �لإ�سكندرية ميتلكه عزيز بندريل و�أمربتو مالفال�ض دوري�ض 
ويقع و�سط �ملدينة على م�سافة �أمتار قليلة من �لبحر، ولهما ن�ساط �سينمائي ملمو�ض وم�سبوق يف هذه �ملدينة بعد و�سول 
�لبعثة باأيام قليلة؛ حيث قام �سرتولوجو باإن�ساء د�ر عر�ض �سينمائية قدم فيها �ل�رص�ئط �لتي �سورتها �لبعثة �لثانية بعد عدة �أيام 
فقط، بينما قدم عزيز ودوري�ض بعد �سبعة �سهور �أول �رصيط �سينمائي يف م�رص يف 11 يونية عام 1907م )زيارة �لباب 
�لعايل مل�سجد �أبي �لعبا�ض �ملر�سي( على �لرغم من عدم وجود دليل �أو وثيقة توؤكد �سحة �لعالقة �لتي تربط بني �لبعثة �لثانية 

وعزيز ودوري�ض ب�سكل �أو باآخر. 
لذ� من �ملرجح يف تقديرنا �أن م�سيو فيلك�ض مي�سجي�ض قد تعرَّف من خالل هذ� �لفتتاح وتلك �لعرو�ض على كلٍّ من 
عزيز ودوري�ض، بل �إنهما �أو �أحدهما قد �سار هو �لدليل �خلا�ض بهذه �لبعثة �لتي جاءت تلتقط مناظر طبيعية مل�رص بد�ية من 
�لإ�سكندرية مروًر� بالقاهرة وحتى �سعيد م�رص و�سوًل �إىل و�دي حلفا، وهو �ملوؤكد يف تقديرنا؛ حيث �كت�سب »عزيز 
ودوري�ض« حرفية �لت�سوير و�لإظهار و�لطبع �أثناء تلك �ملرحلة، وبالتايل ��ستطاعا بعد ما يقرب من 7 �سهور فقط ل غري من 
تقدمي �أول �رصيط �سينمائي م�رصي. يف 11 يونية 1907م »زيارة �لباب �لعايل مل�سجد �أبي �لعبا�ض �ملر�سي«. وفى ت�سورنا 
�أو �مل�رصي ب�سفة عامة، ناجت عن هذ� �جلو �لعام  �أن تقدمي هذ� �ل�رصيط و�رتباطه بو�قع �ل�سارع �ل�سكندري ب�سفة خا�سة 
من �مل�ساركة لبعثة لوميري �لثانية و�مل�سور فيلك�ض مي�سجي�ض �لتي كانت �سمن �هتماماتها �لأوىل ت�سجيل �ل�سارع �مل�رصي 
يف كامل تفا�سيله �ملختلفة �سو�ء كانت خا�سة �أو عامة، بالإ�سافة �إىل كونهما يعي�سان بالإ�سكندرية وهي مدينة �لت�سامح 
�لن�سيج  لوميري وفيلك�ض هذ�  ��ستدعى  �لعام. وقد  �ل�سكل  و�أديان خمتلفة يف  فيها قوميات وملل  تتعاي�ض  �لكربى؛ حيث 
�ل�سكندري فذ�با بد�خله و�أ�سبحا من مكوناته. وت�سهد �ل�رص�ئط �لوثائقية �لالحقة و�لتي �سجلت �حتفاليات و��ستقبالت 

ومنا�سبات عدة، ت�سهد على مدى عمق هذ� �لربط بالو�قع �ل�سكندري �أو �لقاهرة على �لرغم من �أ�سولها �ملختلفة. 
و�لتحمي�ض  و�لطبع  لالإظهار  معمل  وتكوين  و�لعر�ض،  �لت�سوير  لآلة  �متالكهما  �أخرى  ناحية  ومن  ناحية  من  هذ� 
تلو  �ل�سينمائية، و�لتي ر�حت تخطو خطوة  �أول حجر يف مدر�سة �لإ�سكندرية  لتاأ�سي�ض  �لبد�ية �حلقيقية  لتكون تلك هي 
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�أخرى لحًقا، وتاأكيًد� لهذ� �لرباط �لوثيق بني »عزيز ودوري�ض« و�مل�سور �لفرن�سى »فيلك�ض مي�سجي�ض«، قيام حمالت 
»عزيز ودوري�ض« بعر�ض �ل�رص�ئط �لتي مت ت�سويرها يف م�رص يوم 15 �أغ�سط�ض 1907م يف حملهم �ملختار كما ذكرت 

ذلك جريدة لريفورم)4( وهي: 

ال�رشائط التي �سورت يف بعثة مي�سجي�س
•يف �لقاهرة �سارع �ملو�سكي ن�ساء �حلرمي، جناز�ت عربية.  •

•�خلديوي ومعيته يح�رصون �لحتفال �لديني بك�سوة �ملحمل. •
•رحلة �ملحمل يف طريقه �إىل مكة.  •

•مد�فن عربية.  •
•�سوق عربي، بائعو �لفو�كه و�خل�رص�و�ت... �إلخ.  •

•حالق بلدي.  •
•مر�كب �رصعية.  •

•كوبري ق�رص �لنيل.  •
•�لأهر�م.  •

•�سالة �مل�ساء يف �ل�سحر�ء.  •
•رحلة على �سطح �لنيل.  •

•جولة يف �لأق�رص ـ �آثار طيبة و�ملعبد �لكبري.  •
•�لكرنك وبقايا معبد �آمون.  •

•معبد �أبي �سمبل يف �لنوبة، �ملدخل منحوت يف �جلبل.  •
•�لري �ل�سطناعي على �سفاف �لنيل.  •
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•�أ�سو�ن، �ل�سالل �لأول.  •
•مع�سكر �لب�سارية، رق�سات �ملحاربني.  •

•و�دي حلفا، �خلروج من �ملد�ر�ض.  •
•قبائل �ل�سيلوك، رق�سات �لن�ساء و�لبنات.  •

ليتبقى ت�ساوؤل هام: �إذ� كانت تلك �ل�رص�ئط �مل�سورة عن م�رص قد قدمت من خالل »�سينما فون عزيز ودوري�ض« يف �لتوقيت 
�مل�سار �إليه فاإن �أحًد� مل ي�رص �أو ُيِجب �أين مت �إظهارها وطبعها وحتمي�سها؟ وحقيقة �لأمر، �أو هذ� هو �لأرجح لدى حمالت عزيز 
ودوري�ض �لتي قدمت زيارة �لباب �لعايل كاأول �رصيط �سينمائي م�رصي ُطبِع ومت حتمي�سه يف معاملنا)5(. هذه نقطة �أ�سا�سية وهامة. 
�لنقطة �لثانية �أن هذه �لنوعية من �ل�رص�ئط كانت هي بد�ية تاأ�سي�ض نوعية خمتلفة من �ل�رص�ئط عن تلك �لتي ترد من �أوروبا، وهي 
�رص�ئط تعتمد يف ت�سويرها على �لأماكن �لطبيعية �ملفتوحة يف و�سح �لنهار كبد�ية لعمل �رص�ئط م�رصية ت�سجل �لأحد�ث �لوثائقية �لتي 

تدور على �أر�ض م�رص، مثال ذلك كما جاء يف كتابنا تاريخ �ل�سينما �ل�سادرة)6(: 
�لأعياد �لريا�سية يف مدر�سة �لفرير ـ              عام 1907م  -

�سانت كاترين ـ �لإ�سكندرية.  
جنازة م�سطفى كامل با�سا.                               عام 1909م   -
ملعب ق�رص �لنيل باجلزيرة.                               عام 1909م  -
عودة �خلديوي من مكة �ملكرمة.                عام 1910م  -
عام 1911م خروج �لروم �لكاثوليك من �لكني�سة.                   -
عام 1911م جنازة ريا�ض با�سا.                                            -
عام 1911م �سباق مينا هاو�ض.                                             -
عام 1912م ��ستقبال �خلديوي لويل عهد �لنم�سا.                   -
�سفر �ملحمل �ل�رصيف.                               عام 1912م  -
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�فتتاح �سينما �إمباير ـ بالإ�سكندرية.                عام 1912م   -
حرب �لزهور يف �جلزيرة ـ م�رص.                عام 1913م  -
�ملحرك �ل�سم�سي باملعادي.                               عام 1913م  -
عام 1914م ��ستقبال �لبطل عزيز �مل�رصي بالإ�سكندرية.       -
و�سول �ل�سلطان �إىل �لإ�سكندرية.                 عام 1915م   -
زيارة م�ست�سفى �لرفق باحليو�ن ـ حمرم بك.   عام 1915م  -

اأمربتو دوري�س موؤ�س�س اأول اأ�ستوديو بالإ�سكندرية 
�أ�س�ض �أمربتو دوري�ض �مل�سور �لإيطايل �ل�سكندري ـ بدعم من بانكو دي 
هذ�  �سغرًي�.  �أ�ستوديو  �حل�رصة  و�سيد يف حي  م�رصية،  �إيطالية  �رصكة  ـ  روما 
متو�سطة  رو�ئية  �رص�ئط  ثالثة  قدم  �ملختلفة  �لدوريات  ذكرت  كما  �لأ�ستوديو 
�لطول )�رصف �لبدوي، �لزهور �ملميتة، نحو �لهاوية(، و�أُغِلق عام 1919م. 
وهكذ� ن�ست�سف �أن �أمربتو دوري�ض مل يعد هذ� �لإيطايل �لأجنبي �لذي يعي�ض 
بالإ�سكندرية، بل �سار �أحد �أفر�د هذ� �ل�سعب �ل�سكندري �سو�ء كان ميالده بها 
�أو �أتى �إليها �سابًّا، هذ� من ناحية، ومن ناحية �أخرى، فاإن مقولة �إن�ساء �أ�ستوديو 
�حل�رصة، �ل�رصكة �لإيطالية/ �مل�رصية بدعم من بانكو دي روما، لي�ض معناها �أن 
هذ� �لدعم قد �أتى من خلف �ملتو�سط – �إيطاليا – بل هو دعم من �أحد �لبنوك 
�لعاملة مبدينة �لإ�سكندرية يف ذلك �لوقت و�لذي وجد جماعة من �أ�سول �إيطالية 
ا لعمل م�رصوع �أ�ستوديو �سينمائي، فقدم �لتمويل �لالزم ب�سمان تلك  تطلب قر�سً

�لأ�سول. 

�سعار عزيز ودوري�ض وعنو�نه �خلا�ض كم�سور 
فوتوغر�يف / �سينما توغر�يف 3 �سارع �مل�ست�سفى 
عبد  جمال  م�ست�سفى  �إٍ�سكندرية   / �ليوناين 

�لنا�رص حاليا. 



38

 مدر�سة �لإ�سكندرية �ل�سينمائية للت�سوير �ل�سينمائي

هذ� �لأ�ستوديو كان ي�سم بالتوه للت�سوير �ل�سينمائي بالإ�سافة �إىل معامل لالإظهار و�لطبع و�لتحمي�ض، و�ل�سم �لوحيد 
�لذي ذكر يف ذلك �لوقت – �أو عرف فيما بعد – هو �مل�سور ديفيد كورنيل، لكن من �ملوؤكد �أن هذ� �لأ�ستوديو �سم 
�إىل �أطقم �لعمل جمموعة �أخرى من �أبناء �جلالية �لإيطالية ومن �لعاملني يف حقول �لت�سوير �لفوتوغر�يف، و�لذين تدربو� 
على �أعمال �لت�سوير و�لطبع و�لإظهار و�ملونتاج، وكان �أهمهم �ألفيزي �أورفانيللي �لذي قام ب�رص�ء بع�ض �ملعد�ت و�لآلت 
عند �إغالق هذ� �لأ�ستوديو مقابل �أجر م�ستحق له لدى �ل�رصكة، وكان بد�ية تاأ�سي�سه لأ�ستوديو خا�ض به ـ �أ�ستوديو �ألفيزي 
ل جزًء� من �لفيال �خلا�سة به و�لتي  �أن حوَّ �أورفانيللي – )18 �سارع �لقائد جوهر، �ملن�سية �ل�سغرى، �لإ�سكندرية( بعد 
كان ميتلك فيها حمالًّ للت�سوير �لفوتوغر�يف – ليكون ثاين �أ�ستوديو يقام يف مدينة �لإ�سكندرية، لكن �إد�رة هذ� �لأ�ستوديو 
وحده – ما مل تكن هناك عنا�رص ب�رصية م�ساعدة �أخرى – خرجت من حتت يد �ملعلم �لأول �أمربتو دوري�ض، و�لذي �ساهم 

ب�سكل مبا�رص يف جلو�ض �مللك �أحمد فوؤ�د على عر�ض م�رص. 
وهو �لذي ُولِد يف �إيطاليا وتعلم بها و�لتحق باجلي�ض �لإيطايل... لذ� �كت�سبت �جلالية �لإيطالية مهنة خا�سة يف تلك 
�لفرتة يف كل �أرجاء م�رص ب�سكل عام و�لإ�سكندرية ب�سكل خا�ض وكانت �لنتيجة �أن �أ�سبح �أمربتو دوري�ض هو �مل�سور 

�لفوتوغر�يف و�ل�سينمائي �خلا�ض للملك �أحمد فوؤ�د. 
نا�سية  �لذي ملك  �ل�سكندري،  �لإيطايل/  �مل�سور  �لأوىل من خالل هذ�  �لإ�سكندرية  �سينما مدر�سة  تظهر مالمح 
�حلرفية، و�ساهم يف دعم هذ� �لوليد �لقادم من خالل جمموعة كبرية من �مل�سورين �ل�سينمائيني �لإيطاليني، بعد �أن مت �إ�سناد 

عملية ت�سجيل �فتتاح �لربملان �مل�رصي �سينمائيًّا له عام 1924م. 

اأمربتو دوري�س ومدر�سة الإ�سكندرية للت�سوير ال�سينمائي 
 ،� معظم �مل�سورين �لأجانب �لذين تو�فدو� على م�رص يف �أو�ئل �لقرن �لتا�سع ع�رص، خرجو� من مدر�سة هامة جدًّ
هي �لت�سوير �لفوتوغر�يف �لثابت، فهم يف �لأ�سل يجيدون حرفية �أو �أ�سول �لفوتوغر�فيا وما ي�ستتبع ذلك من قدرتهم على 
�إيد�ع �ل�سور �لثابتة، لي�ض هذ� فح�سب، بل �إن �لإمكانيات �ملعملية �لتي ت�ساحب عمليات حتمي�ض �ل�سور �ل�سالبة و�لإظهار 
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ا مبا فيها من �إ�سافة بع�ض �لرتو�ض �خلا�سة لإظهار جماليات �ل�سور �ل�سخ�سية �لتي  كانت �سمن �أ�رص�ر هذه �للعبة �لو�فدة �أي�سً
كانت تلتقط عرب حمالتهم �ملختلفة. 

وعندما حتول �لبع�ض منهم �إىل �لعمل يف حقل �سناعة �لأ�رصطة �ل�سينمائية، كانت لديهم �مليز�ت و�ل�سالحيات �لتي 
توؤهل هوؤلء للعمل �إما خلف �لكامري�ت �أو �سمن �أطقم �لعاملني يف �ملعامل رغم بد�ئيتها وتو��سعها بطبيعة �حلال؛ لأن �ملهنة 
�لأوىل و�لثانية كان ميتلك نا�سيتهما جمموعات كبرية من �لأرمن و�لإيطاليني و�ليونانيني. �إن �أهم عن�رص يف هذه �لفرتة هو 
�لتقاء تلك �ملجموعات �ملختلفة من �لأجانب، خا�سة �لإيطاليني منهم حول �أمربتو دوري�ض عندما �أ�س�ض �ل�رصكة �لإيطالية 
�ل�سينمائية  لهم ظروفهم �لحتكاك و�لطالع على �خلربة  تتيح  �لفوتوغر�فية عام 1917م؛ حيث كانت  لل�سينما  �مل�رصية 
�لقادمة من �لغرب عرب �سفرياتهم من جهة �أو قر�ءة �مل�ستحدثات حول هذه �ل�سناعة من خالل �للغة �لفرن�سية �أو �لإيطالية)8(، 
وهو ما يوؤكد قدرتهم يف �لبد�يات للعمل حتت �أي ظرف جديد ويف �سوء �ملو�د �ملتاحة �لتي ت�ستخدم خا�سة �أنهم �سعدو� 
�سلم �حلرفية منذ �أوله، وتدرجو� يف �ل�ستيعاب و�ملثابرة على �متالك عنا�رص �ملهنة و�أن يكون �لتفرد لهم، فكانت �لبد�يات 
�لطبيعية هي �لعمل د�خل �ملعمل يف �لإظهار �أو �لطبع �أو ت�سوير بع�ض �ل�رص�ئح للرتجمات �لعربية لالأفالم �لأجنبية، وبالتايل 
�لعمليات مل تكن قا�رصة  باملونتاج. وهذه  �مل�ساهد، وهو ما عرف فيما بعد  �ل�رص�ئط وتتابع  �لدخول يف جمال تركيب 
على �لأجانب وحدهم، بل �ساركهم �مل�رصيون �لأو�ئل �لذين خدمو� يف بد�يات هذه �ل�سناعة �أو بع�ض �ل�سو�م عند �إنتاج 

�لأفالم �لرو�ئية �لطويلة. 
لذ� كانت �ملدر�سة �لأوىل �لتي �سمت جمموعة هائلة من �لعنا�رص �لب�رصية �أجنبية ب�سفة عامة وم�رصية ب�سفة خا�سة، 

وهي مدر�سة �لإ�سكندرية يف �لت�سوير �ل�سينمائي ملوؤ�س�سها �أمربتو دوري�ض وتلميذه �لنجيب �ألفيزي �أورفانيللي. 
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هذه �لرتكيبة، �أو �لعالقة �ملتاآلفة بني جمموعة من �سناع �ل�سورة يف بد�يتها �لأوىل و�لت�سامن يف �قتحام جمال جديد، 
وحماولة �ل�سيطرة عليه و�لو�سول �إىل �أرقى م�ستويات �لتدرج �ملهني �لذي مل يكن و��سًحا حتى نهاية �لع�رصينيات من �لقرن 
�لأفق عندما  بو�درها يف  �إليها، وقد بدت  �لإ�سارة  �ل�سابق  �مل�سورة  �إل من خالل جمموعات �جلر�ئد و�لأ�رصطة  �ملا�سي 
قدم من خالل جتاوز �سوء �لت�سوير و�لرجتال يف تنفيذ �لأعمال وف�سل م�رصوع �أ�ستوديو �لنزهة و�لأفالم �لثالثة �لتي قدمت 
من خالل �ل�رصكة �لإيطالية �مل�رصية، وبد�ية ظهور �لفيلم �لرو�ئي �لطويل عام 1927م �سو�ء كان “ليلى” �أو “قبلة يف 
�ل�سحر�ء” فاإن �ملياه �ل�ساكنة مل يطل ركودها، وجاء �ليوم �لذي مت فيه �إعد�د هذه �لكتيبة �لإيطالية لت�سلم مهام قيادة دفة 
�لت�سوير �ل�سينمائي يف �ل�سينما �مل�رصية �لوثائقية و�لت�سجيلية ثم بعد ذلك �لرو�ئية �لوليدة، وبالتايل كانت �مل�سئولية �جل�سيمة 
تقع على عاتق �مل�سور �ل�سينمائي �لذي لبد �أن يكون على فهم ودر�ية باأمور �ل�سنعة، �إذن من هو �مل�سور �ل�سينمائي؟ �سوؤ�ل 
� يف تلك �لآونة؛ �إذ كيف يغامر ر�أ�ض �ملال باإنتاج فيلم �سينمائي رو�ئي طويل ما مل يكن هناك �مل�سور �لقادر على  هام جدًّ

��ستيعاب �ملنظومة رغم بد�ئيتها وبد�ياتها. 

دور امل�سور ال�سينمائي و�سفاته
يقول �سعيد �سيمي)9(: “�مل�سور �ل�سينمائي هو �مل�سئول عن توزيع �لإ�ساءة )طبيعية و�سناعية(، و�ختيار ز�وية �لت�سوير، 
وحركة �لكامري�، و�لإ�رص�ف على حركة �ملمثلني، وتكوين �ملنظر، وتوجيه �لإر�ساد�ت و�لتعليمات �لتي من �ساأنها رفع 
قيمة �لعمل �لفني و�جلمايل و�لتعبريي... وهو ي�ساعد يف ت�سميم �ملناظر عند بنائها، بحيث تالئم عملية �لت�سوير، وي�سع 

كذلك خطة �لعمل عند �لت�سوير”. 
�إذن تلك كانت هي �ل�سمات �لأبرز �لتي لبد �أن يقدمها �أي م�سور �سينمائي ي�سند �إليه عملية ت�سوير �أي منتج فني، 
ا من �ملميز�ت ما جتعله تقريًبا �لرجل �لأول يف �أي فيلم �سينمائي يف هذ� �لزمن �لأول؛ لأنه يف �لنهاية  ولبد �أن يكون له �أي�سً

تقع على عاتقه م�سئولية �ل�سورة �ل�سينمائية. 
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يقول مدير �لت�سوير �سعيد �سيمي)10( حول �ل�سفات �لتي متيز بها �مل�سور يف بد�يات �لإنتاجات �لأوىل “يتميز بهدوء 
�لأع�ساب و�ل�سرب وقوة �لتحمل و�ملثابرة �مل�ستمرة على �لعمل؛ حيث �إنه �مل�سئول عن جودة �ل�سورة �ل�سينمائية، �إىل جانب 
�لإ�رص�ف �لكامل على عملية �لإظهار يف �ملعمل حتى تخرج �ل�سور يف �أف�سل حالتها، وهو ما �عتمد عليه ر�أ�ض �ملال ب�سكل 
مطلق يف بد�يات �لإنتاجات �ل�سينمائية؛ حيث لبد من وجود هذه �لكفاءة، غالًبا كان هو هذ� �لأ�سطى �لذي يهتم ب�سبط 
�مل�سافة �ل�سحيحة بني �لكامري� �أو عد�ساتها وحركة �ملمثلني وكل �ملفرد�ت د�خل �للقطة �إىل �أن �أ�سيف �إليه م�ساعد يف �لغالب 

يبد�أ مي�ساني�ست؛ ثم يقوم بتنفيذ بع�ض �لتوجيهات يف موقع �لعمل �أو ��سطحابه معه �إىل د�خل �ملعامل لالإظهار”. 
�إذن �ل�ستعانة بهوؤلء مل تاأت من فر�غ، بل �إن هذه �ملجموعة مت حت�سريها خالل �سنو�ت، ومن �لأرجح خالل �لفرتة 
من عام 1917م حتى 1927م وهي �لتي �نطلقت و�أم�سكت بزمام �لت�سوير �ل�سينمائي يف م�رص. وميكن لنا من خالل 

مر�جعة قو�ئم �أفالم هوؤلء �أو �لبع�ض منهم �أن جند �أن �لبد�يات كانت كما يلي:
نحو �لهاوية  عام 1917م  ديفيد كورنيل    -
مد�م/ لوريتا  عام 1919م  �ألفيزي �أورفانيللي    -

ليلى  عام 1927م  توليو كياريني    -
بنت �لنيل  برميا فري�                 عام 1929م   -

�أولد �لذو�ت  عام 1932م  جوليو دي لوكا    -
�أولد م�رص  عام 1933م  عبد �حلليم ن�رص    -

بو�ب �لعمارة  عام 1935م  ف. فاركا�ض    -
�سالوم �لريا�سي  كليليو                 عام 1937م   -
�سالوم �لريا�سي  عام 1937م  حممود ن�رص    -
�لقر�ض �لأبي�ض عام 1945م  برونو �سالفي    -
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ومن مل يظهر يف �ل�سورة حتى تلك �لآونة، م�ساعًد� كان �أو م�سوًر� ل يذكر ��سمه يف ترت�ت �لفيلم حتى ياأتي �ملوعد 
�ملنا�سب لنطالقه، لكنهم جميًعا من قلب مدر�سة �لإ�سكندرية للت�سوير �ل�سينمائي، فما هي �ل�سمات �خلا�سة بهذه �ملدر�سة 

�لتي �سار قو�مها هوؤلء �لرو�د �سناع تلك �ل�سينما �لأوىل؟

�سمات ومالمح الت�سوير ال�سينمائي يف مدر�سة الإ�سكندرية ال�سينمائية
لو حتدثنا عن �ل�سمات �خلا�سة لهذه �ملدر�سة باملعيار �حلديث لفن �لت�سوير �ل�سينمائي ف�سوف جند �أنف�سنا �أمام جمموعة 
من �مل�سورين �لبد�ئيني بالتقيني �لع�رصي، لكننا يجب �أن ن�سع يف �لعتبار �أن هوؤلء �لرو�د �ساهمو� ب�سكل �أو باآخر يف 
عملية ت�سجيل �للقطة �أو �للقطات �لتي توؤدي �إىل م�سهد رغم قلة �لإمكانيات، فالأ�سا�ض �لكامري� �ملنوط �إليها عملية �لتقاط 
�حلركة. ولكي يقوم �مل�سور بتلك �للقطات، كان �لعتماد على �ل�سوء �لغامر �ل�ساطع من �مل�سدر �لطبيعي )�ل�سم�ض(، 
لذ� كانت �لأ�ستديوهات �لأوىل )�حل�رصة - �ألفيزي( يف حديقة فيال �أو حماطة بالزجاج كما ذكرت بع�ض �ملر�جع �أو فوق 
ا �أن يقدمو� �ل�سكل �لأمثل بت�سجيل �لأ�سخا�ض �أو حركتهم يف �إطار �لكادر �ملتفق عليه  �أي�سً �لأ�سطح، لكنهم ��ستطاعو� 
وحركة �ملوؤدي و�سبط ذلك لبطء �لعد�سات، لذ� كان لبد من م�سور يف ذلك �لزمان ـ �أو مدير للت�سوير فيما بعد ـ لإد�رة 
دفة �لعمل بدقة وحرفية رغم قلة �لإمكانيات بني �لتوجيه ب�سكل عام لكل من يتحرك �أمام �لكامري� ـ �لتي تد�ر باليد ـ وتو�جد 
للت�سوير  �لإ�سكندرية  مدر�سة  �إن  عليها.  �لتدريب  يتم  م�ستحيلة مل  �سبه  مهمة كانت  �لعد�سة، وهي  منظور  بد�خل  من 
�ل�سينمائي �كت�سبت هذه �ملهارة من خالل �خلروج �إىل �ل�سارع وت�سجيل �حلياة �ليومية عرب �ل�رص�ئط �لإخبارية و�رصعة �لتنفيذ 
�لكامري�ت  �لوقوف خلف  �لآتية من ور�ء  �خلربة  تلك  �أقد�مهم،  تر�سيخ  �ساعدهم على  �لإمكانيات، ومما  قلة  يف �سوء 
�لفوتوغر�فية �لتي �عتمدت على وجود �إ�ساءة �أمامية ب�سكل �أ�سا�سي يعطي لل�سورة وحدة �تز�ن، وتقليدية مع �إعطاء تكوين 
ب�رصي مقبول للم�ساهد، يعتمد على نقل �لبورتريه �إىل �ل�سا�سة يف �للقطات �لكبرية للتعبري عن �ملوقف من خالل �نفعالت 
�لوجه، لكن مع خروج �لكامري� للت�سجيل يف �ل�سو�رع يف لقطات متنوعة ـ متو�سطة مع �إ�سافة م�سحة جمالية ـ بد�أ هذ� 
لدى جمموعة �أفالم توجو مزر�حي �لأوىل )�ملندوبان، فرحات، �لعز بهدلة... �إلخ( وهو ما �سوف نتعر�ض له بالتف�سيل 
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ا من �ل�سمات �لهامة لدى مدر�سة �لإ�سكندرية يف �لت�سوير �ل�سينمائي �رصورة �لإتقان يف  عند تناولها يف �إطار �سانعها. �أي�سً
�لعمل بني �لكامري� وحركة �ملمثل مًعا؛ حيث وجد �مل�سور �أنه هناك �رصورة فنية وتقنية للت�سجيل يف �ل�سو�رع و��ستخد�م 
�ل�سوء ب�سكل �أمثل وتقدمي �سورة �سينمائية خمتلفة مل ي�ساهدها �ملتفرج من قبل )�ملالعب، حمطات �لقطار، �لكورني�ض 
�حلديث �لذى بُنِي بعد عام 1935م، ميد�ن �ملن�سية، �سيدي جابر، طريق �حلرية حاليًّا، حمطة م�رص �سابًقا، بتلك �جلزيرة 

يف منت�سفه فا�سلة �لذ�هب �إىل �لرمل عن �لقادم منها �أو حمطة �لرمل، �أو مبنى �ل�سحة �لعاملية... �إلخ(. كذلك وجد 
ا يعتمد  �مل�سور �أن �للجوء �إىل �لأ�ستديوهات )�سو�ء كان لدى �أ�ستوديو �ألفيزي �أو توجو( لتنفيذ �مل�ساهد �لد�خلية كان �أي�سً
باإ�سافة  �لفوتوغر�فيا مع تطويرها  �لأ�سا�سي يف  �ملكون  ب�سكل رئي�سي على  يعتمد  �لبد�ئي يف مكوناته، لكنه  �ل�سوء  على 
�لعو�ك�ض من خالل منهج مدرو�ض ي�سمن �إ�ساءة �ملكان و�لديكور وعنا�رص �ملمثلني. وُيالحظ يف �إنتاجات تلك �لفرتة 
�أو �لبالتوه كان منح�رًص� �أو عند �ل�رصورة  �لعتماد على �لت�سوير �خلارجي يف �أكرث من مكان و�أن ��ستخد�م �لأ�ستوديو 

�لق�سوى يف عدد حمدود من �لديكور�ت �لبد�ئية. 

طريق �حلرية حاليا - �أو �سارع حمطة م�رص �سابقاكورني�ض �لبحر  - �لإ�سكندرية
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تلك �لعنا�رص جمتمعة ميَّزت مدر�سة �لت�سوير �ل�سينمائي بالإ�سكندرية، وحاولت �سياغته �سينمائيًّا من خالل �لأعمال 
�لأوىل مل�سوريها �لكبار �سو�ء كان �ألفيزي �أورفانيللي �أو عبد �حلليم ن�رص �أو تليوكياريني �أو �أمربتو دوري�ض �لذي مل جند له 
�سوى عمل و�حد رو�ئي هو “�أن�سودة �لفوؤ�د” بال�سرت�ك من تليوكياريني �لذي تعاقد معه “�لإخوة نحا�ض” من �أجل ت�سوير 
هذ� �لفيلم. مرفق ن�ض �لتعاقد كما جاء يف �لعقد �ملكتوب باللغة �لفرن�سية و�ملوجود �سمن جمموعة �أور�ق �ل�سديق بازيل 
�لفنيني،  �ملديرين  �لو�قعة على عاتقه و�لتز�مات �لأخوة نحا�ض معاملته مثل  بهنا و�لذي يو�سح �لخت�سا�سات و�ملهمات 
ولكن ما يهمنا هنا هو �لبند �خلام�ض �لذي ين�ض على تلقيه تعليماته من �ملدير �لفني، ماريو فولبي وباإ�رص�ف �أ�ستاذه �أمربوتو 
�لت�سوير  �ملدر�سة يف  لهذه  �لرجل وتكوينه  �أ�ستاذية هذ�  يوؤكد  ما  بالطالع، وهو  ا  �أي�سً �لعقد  و�فقا على  �للذين  دوري�ض 
�ل�سينمائي وقبل �أن يتوجه متاًما �إىل ت�سجيل ما يخ�ض �لعائلة �مللكية و�مللك �أحمد فوؤ�د حتى و�سول �مللك فاروق وجلو�سه 

على عر�ض م�رص عام 1939م. 

مالمح �سينما دوري�س 
يف �أن�سودة �لفوؤ�د هناك �لعديد من �مل�ساهد �خلارجية �ملميزة لهذه �ملدر�سة �سو�ء كانت �لبادية �أو �ل�سحر�ء �أو تقدمي ميناء 
�لإ�سكندرية مروًر� بالقاهرة؛ حيث نرى فندق مينا هاو�ض  و�لأهر�مات و�أبا �لهول، �إ�سافة �إىل �لنيل يف لقطات �ساعرية عرب 
�أغنية �ملطربة “نادرة” �أو حتى من خالل �لتعبري عن كلمات �لأغاين بال�سور �ملختلفة، و�سوًل �إىل ميد�ن �لأوبر� و�لقلعة 
وت�سجيل ملدينة �سوهاج وبع�ض �ملحالج، �أو تلك �جلولة �ل�سياحية بني �آثار �لأق�رص، ويف نهاية �لفيلم �أحد �مل�ساهد �لت�سجيلية 

�لهامة لدوري�ض، وهو موكب �مللك فوؤ�د يف �أحد �سو�رع �لقاهرة؛ ليقدم �لفيلم تر�دًفا بني فوؤ�د �مللك وفوؤ�د �للقب. 
نقطة �أخرية، حاولنا قر�ءة �أمربتو دوري�ض بطريقة خمتلفة ويف �سوء �ملتغري�ت و�لأحد�ث، كما حاولنا �لغو�ض يف 
وقائعها وتكوين �سورة لهذ� �لرجل، �لذي بد� �أنه �لأن�سط و�لأكرث حركة وجمع حوله جمموعة من �مل�ساعدين مل يظهرو� 
�ل�سور  لنا جمموعة من  تبقى  ما  �ملختلفة، لكن  �لعامة و�لريا�سية و�لوطنية  �لأحد�ث  �مل�سورة يف  �ل�رص�ئط  باأ�سمائهم يف 
�لفوتوغر�فية له توؤكد تو�جده يف �حلقل �ل�سينمائي و�لأفالم �لرو�ئية، و�أن �لفيلم �لرو�ئي �لوحيد “�أن�سودة �لفوؤ�د” خري دليل 
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هذه جمموعة �سور فوتوغر�فية من ت�سوير �مل�سور 
�لإيطايل �أمربتو دوري�ض - وهي لأبطال فيلم 

�أن�سودة �لفوؤ�د
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على عينه �خلبرية �لتي �ساهدت هذه �للقطات �خلارجية من قبل مما يرجح لنا �أن هذ� �لرجل �ساحب “فيلك�ض مي�سجي�ض” 
م�سور لوميري يف بعثته �لثانية، وبالتايل كانت لديه عني مدربة على �لتقاط تلك �ل�سور �ل�سياحية �لتي مل تتوفر يف فيلم رو�ئي 
ا توؤكد �أ�ستاذية خا�سة من خالل وثيقة نحا�ض/ كياريني �مل�سار �إليها لي�سبح هو �ملعلم �لأول  طويل من بعده، ولكنها �أي�سً
جليل كامل من �مل�سورين �لأجانب �لذين �أخذو� بنا�سية ت�سوير بد�يات �ل�سينما �لرو�ئية �مل�رصية، وبالتايل يرجع له �لف�سل 
�لأول يف تكوين مدر�سة �لإ�سكندرية يف �لت�سوير �ل�سينمائي؛ حيث �إن معظمهم �إيطايل �جلن�سية، �أو كما يقال يف ذلك 

�لوقت من �أ�سول �إيطالية. 
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حلظة البداية: اإ�سكندراين �ساحب الأ�سول الإيطالية 
رحلة هذ� �لرجل �لذي ُولد بالإ�سكندرية، وتن�سم عبري هو�ئها، ونزل �إىل معرتك �حلياة مبكًر� كي يعول �أ�رصته غري 
�ملعلومة. عمل �سبيًّا لدى حمالت عزيز ودوري�ض، كم�سغل لأ�سطو�نات بع�ض �لأفالم �ل�سامتة يف �سينما فون عزيز بد�ية 
من عام 1906م، و�لعمل بد�خل معمل هذه �ملحالت. مل يكن �أحد يت�سور �أنه �سوف ي�سبح من �أهم رو�د �ل�سينما �مل�رصية 
نَّاعها، ولكن �لإ�رص�ر و�لعزمية و�لعبقرية و�لتعلم من �لتجارب �ليومية و�سقلها هي �لتي �سنعت �لبد�يات �لأوىل للم�سور  و�سُ
�ألفيزي �أورفانيللي )1902 ـ 1961م(، و�إن كان لدينا �سك يف عمر �ألفيزي �روفانيللي، لأنه يف �لبد�ية كان عامل �د�رة 
��سطو�نات  لدى عزيز دوري�ض عام 1907م - فهو من غري �ملعقول �نه عمل يف �سن �خلام�سة و�لأرجح �سبي �سنه �خلام�سة 
ع�رص �أي �أنه رمبا كان من مو�ليد 1892م ولي�ض 1902م - جمرد مالحظة. نزل �ألفيزي �إىل حقل �لعمل “لظروف مادية 
�سعبة متر بها �لعائلة”)1(. �ن�سم �إىل �أحد رعايا �إيطاليا �ملنت�رصين بالإ�سكندرية يف ذلك �لوقت، تعلم �لفوتوغر�فيا و�سارك 
يف �أمور �ملعمل من �إظهار وطبع وعا�رَصَ م�سوري فوتوغر�فيا قبل �أن يتحولو� �إىل م�سوري �سينماتوغر�ف، وتدرج يف 
�لإيطالية  �مل�رصية  �ل�رصكة  �إغالق  بعد  ��ستطاع  �إىل م�سور، حتى  م�ساعد  �إىل  ما�سني�ست  �ل�سعوبة، من  بالغة  حياة عملية 
�لتي كان ميلكها دوري�ض و�آخرون �أن يجهز م�رصوعه �خلا�ض. كانت بد�ياته حمل فوتوغر�فيا يف 2 �سارع حممود با�سا 
�لفلكي بالإ�سكندرية، ثم �أ�ساف جزًء� جديًد� وخمتلًفا متاًما باأجهزة ت�سوير �سينماتوغر�ف وجمموعة من �لآلت و�لأجهزة 
�لقادمة من خلف �ملتو�سط، مل يكن يت�سور يوًما �أنه ي�سنع تاريًخا به. مل يكن يدرك �أحد �أن هذ� �لرجل ي�ساهم ويوؤ�س�ض 
�مل�رصوع �ل�سينمائي �مل�رصي، فقد تعلم من جتربة �أ�ستاذه دوري�ض �لتي ف�سلت، وحاول جتاوزها و�لتغلب على �ملعوقات �لتي 
�سادفته، و�أن يكون �أكرث مهارة و�أ�سد �سالبة ولديه روؤية وب�سرية نافذة يف قر�ءة م�ستقبليات تلك �ل�سناعة، فالهدف �لذي 
�أعلنه هو تقدمي �رص�ئط �إخبارية لوكالت �لأنباء وبيعها، وظل يف �لوقت نف�سه �رصيًكا لأ�ستاذه دوري�ض يف �أعمال م�سرتكة 
حتى نهاية عام 1928م وبد�ية عام 1929م قبل �لنف�سال متاًما، لكن خالل تلك �لفرتة مل يتوقف �أ�ستوديو �ألفيزي عليه 
�سخ�سيًّا، بل لديه عدد من �مل�ساعدين و�ل�سبية �لذين �ساركو� يف بناء هذ� �ملجد وتتلمذو� على يديه وهو يوؤ�س�ض �لأ�ستوديو 
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�أجهزة  �إ�سافة  ثم  �لإد�رة،  للطبع و�لتحمي�ض و�ملونتاج ومكاتب  �ل�سينمائي فقط بل كمعامل  للت�سوير  لي�ض  به،  �خلا�ض 
�لتقاط �ل�سوت. 

اأ�ستوديو األفيزي اأورفانيللي 
“يعترب �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي ثاين �أ�ستوديو يقام بالإ�سكندرية بعد �أ�ستوديو �حل�رصة لل�رصكة �لإيطالية �مل�رصية �لذى 
�أقيم على م�ساحة 600م2، كانت قاعة �لت�سوير به )�لبالتوه( من �لزجاج وجدر�نها مغطاة بال�ستائر �لبي�ساء �أو �ل�سود�ء. 
كان ت�سوير �لأفالم يعتمد على �ل�سم�ض كم�سدر لل�سوء �عتماًد� كليًّا، وكان يعمل يف هذ� �لأ�ستوديو فنانون وعمال من 

�لإيطاليني، وكان ملحًقا بالأ�ستوديو معمل للتحمي�ض و�لطبع وحجر�ت لعمل �ملونتاج”)2(. 
�أورفانيللي ـ 18 �سارع �لقائد جوهر �ملن�سية �ل�سغرى ـ فكان عبارة عن “فيال تتكون من ثالثة  �ألفيزي  �أ�ستوديو  �أما 
�ملونتاج  وغرف  و�لتحمي�ض  للطبع  كمعمل  ُت�ستعمل  �لطو�بق  وباقي  للت�سوير،  كبالتوه  ��سُتعِمل  �لأول  �لطابق  طو�بق، 

وللممثلني ومكاتب �لإد�رة...”)3(. 
�لف�سل �لذي و�جهها؛ لبتعاد تلك  �أمربتو دوري�ض كانت لتز�ل ماثلة يف �لأذهان، خا�سة من حجم  ولأن جتربة 
“�ألفيزي  َتَنبَّه  �لأجانب  من  كانو�  فيها  �ملمثلني  �أن كل  جانب  �إىل  �مل�رصي  �ملتفرج  ذوق  عن  �لأفالم  من  �ملنتجة  �لنوعية 
فاإن  �لعامة من خالل ممثلني م�رصيني يعرفهم �جلمهور ويقبل عليهم،  �إىل �رصورة حماكاة  �إىل ذلك وفطن  �أورفانيللي” 
ظهرو� على �ل�سا�سة ف�سوف يرحب بتو�جدهم، على �أن يقوم �لأجانب يف تلك �لفرتة بالعمليات �لفنية من ت�سوير وطبع 
و�إظهار وخالفه، لذ� كان �لنموذج �لأول �لذي �أقدم عليه �أورفانيللي من خالل �لأ�ستوديو �خلا�ض به هو �إنتاج وت�سوير فيلم 
“مد�م �أوريتا” من �إخر�ج �لإيطايل “ليوناردو لريت�سي” وبطولة �ملمثل �مل�رصحي �لكوميدي فوزي �جلز�ئريل، �لذي لعب 
جمموعة من �لأدو�ر �لهامة ـ فيما بعد ـ مع �ملخرج “توجو مزر�حي”، و��ستهر ب�سخ�سية �ملعلم “بحبح” فيما بعد، وهذ� 

م عام 1919م.  �لفيلم )مد�م لوريتا( يعد �أول فيلم رو�ئي م�رصي ق�سري ُقدِّ
و�لغريب يف �لأمر �أن هذ� �ملمثل �مل�رصحي �لكوميدي “فوزي �جلز�ئريل” و�بنته “�إح�سان �جلز�ئريل” �ساهما يف تقدمي 
�لن�سو�ض �مل�رصية من خالل �سخ�سيات �أبناء �لبلد )�ملندوبان، �لدكتور فرحات، �ملعلم بحبح، �لبا�سمقاول(، فال�سم 
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�لذي وجدناه عند بحثنا يف �أ�سول هذ� �لرجل هو فوزي دمياين �جلز�ئريلـ  طبًقا لتعاقد �رصكة بهنا فيلم مع �ألفيزي �أورفانيللي 
وفوزي �جلز�ئريل، �سمن جمموعة �لأور�ق �ملوجودة بحوزة �ل�سديق بازيل بهنا، وُيالحظ �أن �لثنني من �أ�سول و�حدة 

وهي من رعايا �ململكة �لإيطالية. 
ثم قدم �أ�ستوديو “�ألفيزي �أورفانيللي” فيلًما �آخر كوميديًّا “�خلامت �ل�سحري” �أو “خامت �سليمان” من �إخر�ج �لإيطايل 

ليوناردو لريت�سي ومتثيل �ملمثل �لكوميدي “فوزي منيب”)4( عام 1922م. 
�لفيلم �لأول “مد�م لوريتا” يعتمد على ن�ض م�رصحي لفرقة فوزي �جلز�ئريل، وهو �أق�سو�سة ب�سيطة حول قيام خادم 
مبحاولة مغازلة �سيدته �لأجنبية مد�م لوريتا، �إل �أنها ترف�ض �ملغازلة، بل وتقوم ب�رصبه باملق�سة وي�ساعدها يف ذلك �جلري�ن، 
وهذ� �لفيلم كما تقول �ملر�جع)5( “ف�سل فيه فوزي �جلز�ئريل، ومل ينجح �أد�وؤه؛ لأن �لفيلم كان �سامًتا، وهو معتاد على 

�أن ُيعربِّ عن نف�سه على �مل�رصح باحلو�ر و�لنكتة �للفظية”. 
بينما �لفيلم �لثاين )خامت �سليمان( مل ُت�رِص �ملر�جع �إليه بالتفا�سيل �لكاملة، لكنها ن�ست على كونه فيلًما كوميديًّا لعب 

بطولته فوزي منيب و�أفر�د فرقته)6(. 
وخالل تلك �لفرتة وحتى عام 1928م، كان �ألفيزي �أورفانيلليـ  كما �سبق �أن ذكرناـ  ليز�ل على رباط وثيق �ل�سلة 
مع �أ�ستاذه �أمربتو دوري�ض يف حتقيق بع�ض �لأفالم �لتي �سبق �لإ�سارة �إليها يف كتابنا تاريخ �ل�سينما �ل�سامتة �لوثائقية)7( من 
�لأ�ستوديو �خلا�ض به وم�ساعدوه �لذين عملو� حتت �إمرته يف ذلك �لوقت، مثل �مل�سور عبد �حلليم ن�رص يف حديثه عن عمله 
لدى �ألفيزي �أورفانيللي “�زد�دت �خت�سا�ساتي عندما كلفت بع�ض �جلهات )�أورفانيللي( بت�سوير بع�ض �ملباريات �لريا�سية 

بني كلية فيكتوريا وكلية �لعبا�سة وغريها من مدر��ض �لإ�سكندرية، فتوليت �أنا ت�سوير هذه �لأفالم �لق�سرية...”)8(.
ت�سوير  �ألفيزي  به حتى طلب من  �خلا�ض  لالأ�ستوديو  ما هو جديد وم�ستحدث  باإ�سافة كل  يقوم  �لوقت  ويف ذ�ت 
�أول فيلم رو�ئي طويل “حتت �سوء �لقمر” عام 1930م ومن �إخر�ج �سكري ما�سي، فقد كانت هناك جتربة �أخرى عام 
1928م “�لبحر بي�سحك” من �إخر�ج �ستيفان رو�ستي ومتثيل �أمني عطا �لله، وهي جمموعة ��سكت�سات مت ت�سويرها مبعرفته 
ومن خالل �أ�ستوديو �ألفيزي �إىل جانب جتربة �إبر�هيم وبدر لما عام 1927م عندما مت ت�سوير �مل�ساهد �لد�خلية لفيلم “قبلة 
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رت فيه فيلم  وِّ يف �ل�سحر�ء”، وهو ما يوؤكده حو�ر حممود ن�رص)9( وهو يتحدث عن �أ�ستوديو �ألفيزي” �أول �لأفالم �لتي �سُ
)قبلة يف �ل�سحر�ء، ثم �لبحر بي�سحك، ثم حتت �سوء �لقمر، ثم �سالوم �لرتجمان، ثم عنرت �أفندي، ثم �ملعلم بحبح( 

و��ستمر يف �لأ�ستوديو حتى عام 1939م”. 

دخول ال�سوت اأ�ستوديو األفيزي 
�أمربتو  �أ�س�سه  �لذي  �حل�رصة  �أ�ستوديو  بعد  �لإ�سكندرية  مدينة  يقام يف  �أ�ستوديو  ثاين  ُيعد  �لذي  ـ  �لأ�ستوديو  هذ�  يف 
عام 1907م  دوري�ض  عزيز  معامل حمالت  بعد  و�لإظهار،  و�لتحمي�ض  للطبع  معمل  ثالث  ا  �أي�سً هناك  ـ كان  دوري�ض 
وكذلك معامل �أ�ستوديو �حل�رصة �لذي �أقيم عام 1917م، فقد �تخذ �ألفيزي �أورفانيللي من جتربة �أ�ستاذه �لدر�ض و�لعربة يف 
ذ�ت �لوقت؛ كي يكون لديه �أ�ستوديو متكامل ومتفرد يف هذه �ملدينة �ل�ساحلية؛ حيث بد�أت حركة �لت�سوير لالأفالم تنتع�ض 
�مل�رصح  بع�ض جنوم  فيها  �لتي �ساهم  تلك  �أو  �لفا�سلة لأ�ستوديو �حل�رصة،  �لق�سرية  �لرو�ئية  �لتجارب  بد�خله �سو�ء كانت 
�مل�رصي، و�سارت �ل�سينماتوغر�ف لها بريق ـ رمبا كان خافًتا يف بد�ياته  ـ لكنها �سارت من �أهم مالمح �حلياة �لفنية بعد 
ذلك بفرتة ق�سرية ولحقة؛ حيث �أ�سبح �ل�رصيط �ل�سينمائي مي�سوًر� يف تنقالته وعرو�سه بخالف �لن�سو�ض �مل�رصحية، وهو 
ما �كت�سفه ممثلو �مل�رصح �لكوميدي/ �لهزيل يف �لبد�ية، لكن �رصعان ما �سارت �ل�رص�ئط حتاول �أن تقدم �لأ�سماء �لكبرية 

يف عامل �مل�رصح؛ لكي يتحول هوؤلء �إىل جنوم �سينماتوغر�ف. 
مِّ ذلك كله، كان �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي مركز �سناعة �ل�سينما يف مدينة �لإ�سكندرية بخدماته �ملتوفرة  يف ِخ�سَ
لديه، من بالتوه للت�سوير ومعامل... �إلخ، وكانت هناك جتربتان لأفالم رو�ئية طويلة مت ت�سوير م�ساهدهما �لد�خلية يف 
هذ� �لبالتوه وهما فيلم “قبلة يف �ل�سحر�ء” بطولة و�إخر�ج �إبر�هيم وبدر لما عام 1927م، حتكي �لرو�يات �أنه عر�ض 
يف �سينما كوزموغر�ف بالإ�سكندرية يف مايو عام 1927م، بينما �أكد �لأ�ستاذ �حل�رصي)15( �أن “فيلم )قبلة يف �ل�سحر�ء( 
ومل ي�ستمر عر�ض �لفيلم �أكرث من �أ�سبوع  �سيعر�ض �بتد�ء من �لأربعاء 25 يناير 1928م يف �سينما مرتوبول بالقاهرة”، 
رت يف �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي  وِّ و�حد، و�أيًّا كان تاريخ �لعر�ض قبل �أو بعد، فاإنه من �ملوؤكد �أن �ملناظر �لد�خلية �سُ
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�َض لدى �ألفيزي  باملن�سية �ل�سغرى، و�أن �مل�ساهد �خلارجية كانت يف �سحر�ء فيكتوريا و�لر�أ�ض �ل�سود�ء، و�أنه ُطبِع وُحمِّ
�لذي كان يوؤدي خدمات فنية من خالل هذ� �لأ�ستوديو، و�لفيلم من �إنتاج كوندور فيلم ل�ساحبها �إبر�هيم لما، ويتكون 

من 7 ف�سول بطول 2100 مرت وي�ستغرق عر�سه 100 دقيقة/ �سامت. 
�لتجربة �لثانية هي فيلم “�لبحر بي�سحك” بطولة �ملمثل �أمني عطا �لله و�ستيفان رو�ستي �لذي قام باإخر�ج هذ� �لعمل 
ا بالإ�سكندرية 22  يف جتربة ثانية له بعد فيلم عزيزة �أمري “ليلى” �لذي �أخرجه مع �أحمد جالل عام 1927م، وُعِر�ض �أي�سً

ن من 7 ف�سول بطول 2100 مرت.  �أكتوبر عام 1928م)11(، وهو ُمَكوَّ
ر يف  وِّ يف �لتجربة �لثالثة قدم “�سكري ما�سي” فيلم “حتت �سوء �لقمر” من ت�سوير �ألفيزي �أورفانيللي، و�لذى �سُ
�سو�حي �لإ�سكندريةـ  كوم حمادة حمافظة �لبحريةـ  بالإ�سافة �إىل ت�سوير مناظره �لد�خلية يف �أ�ستوديو �ألفيزي، وهذ� �لفيلم 
قدمت له �خلدمات �لفنية عرب هذ� �لأ�ستوديو ويتكون من 11 ف�ساًل وعر�ض مبدينة �لإ�سكندرية يف 3 يوليو عام 1935م 
ب�سينما �لكوزموجر�ف �لأمريكاين)12( و�لذى �متدح فيه �لت�سوير �ل�سينمائي ب�سكل خا�ض وهو دليل قوي على ما �كت�سبه 
�أورفانيللي من حرفية و�إتقان �لت�سوير �ل�سينمائي؛ ملرجعيته �لأوىل يف �لعمل �لتوثيقي لالأفالم و�ل�رص�ئط �لق�سرية “مل نر يف 
�لفيلم ما يلفت �لنظر �إل �لت�سوير، فقد كان متقًنا وهو �أظهر �سىء يف �لفيلم وقد قام به �مل�سيو �ألفيزي �أورفانيللي” ـ جملة 
م�رص �حلديثة �مل�سورة يف 25 يونيو 1930م)13(، وكذلك ما ذكرته جملة �لعرو�سة يف 2 يوليو 1930م “ول�سنا نن�سى 
�...”)14( وكذلك جملة “�لبالغ �لأ�سبوعي” يف 9  �لت�سوير فقد كان ل باأ�ض به، و�إن كان يف بع�ض �ملو�قع جيًد� جدًّ
يوليو 1930م، “�أما �لت�سوير فهو يف �حلقيقة على جانب من �لإتقان ُيَهنَّاأ عليه �مل�سيو �ألفيزي �أورفانيللي، فقد كان �ل�سيء 

�لوحيد  �لذي يلفت �لنظر يف �لفيلم �لتوقيع عبد �ل�سالم �لنابل�سي/ ممثل �سينمائي”)15(. 
�ل�رصيط كانت هناك جتارب  ت�سوير هذ�  �أثناء  لكنه  �لوقت،  �ل�رص�ئط يف ذلك  �سائر  �أُنتِج �سامًتا، مثل  �لفيلم  هذ� 
لإ�سافة �ل�سوت قام بها �سابو وهي جتربة م�رصية قائمة بذ�تها وهو ما ��ستثمره �ألفيزي عندما ��ستخدم “�سابو”؛ كي يكون 
هو مهند�ض �ل�سوت يف معامله بعد �إ�سافة �أجهزة ومعد�ت �ل�سينما �لناطقة، حيث �مكن ت�سجيل �ل�سوت على ��سطو�نات 
تد�ر على �جلر�مفون م�ساحبا للفيلم �ل�سامت، وذلك قبل  �إ�سافة �رصيط �ل�سوت للفيلم �ل�سينمائي �لناطق فيما بعد. فقد مت 
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�إ�سافة �رصيط �سوت لهذ� �لفيلم بعد عر�سه بعامني “كان �أول فيلم يتم �إ�سافة �رصيط �سوت له فيما بعد عندما بد�أت م�رص 
�أ�ستوديو يقدم خدماته  �أول  �أورفانيللي  �ألفيزي  �أ�ستوديو  �أ�سبح  يف ��ستخد�م �أجهزة ومعد�ت �ل�سينما �لناطقة”)16( وبالتايل 
متكاملة، بالتوه، معمل، �إظهار طبع، مونتاج، �سوت، مع عام 1932م يف �لقطر �مل�رصي ب�سكل عام و�لإ�سكندرية 
م عام 1932م بالإ�سكندرية و�لأعو�م �لالحقة ليحقق �ألفيزي �أول نو�ة  ب�سكل خا�ض، وهو ما نالحظه عرب �لإنتاج �لذي ُقدِّ
لعملية �سناعية متكاملة  فنية رغم بد�ئية �لآلت قيا�ًسا مع �مل�ستحدث حاليًّا، ولكن �ألفيزي �أورفانيللي مل يتوقف عند حد 
ا من تطوير �أ�ستوديو �ألفيزي �لذي �سار �أحد �أهم قالع �ل�سينما �مل�رصية يف  معني بل �سارت �لإنتاجات �ل�سينمائية جزًء� هامًّ
ذلك �لوقت، �إىل جانب حم�سن �سابو، �لتحق نيفيو �أورفانيللي كمهند�ض �سوت ـ بعد �أن در�ض ذلك مبدر�سة فريدريكو 

بروما ـ كم�ساعد له، ثم كمهند�ض لالأ�ستوديو �خلا�ض بالت�سجيالت �ل�سوتية، وهو �أخوه. 

تطور الآلت واملعدات ال�سينمائية 
مل يت�ساءل �أحد منا كيف ��ستطاع هذ� �ل�سكندري �أن يكون بني رو�د �سناعة �ل�سينما َعَلًما من �أعالمه؟ وهو �لطفل 
�ل�سغري �لذي نزل �سوق �لعمل حلاجة �أ�رصته �ملادية، وكيف تفجرت لديه عبقرية �لت�سوير �لفوتوغر�يف... ثم �لت�سوير 
�أ�ستوديو  �إىل  حتويله  ثم  خا�ض،  �أ�ستوديو  على  �حل�سول  �أجل  من  �لعمل  من  �أجز�ء  توفري  على  �ملالية  وقدرته  �ل�سينمائي 
يوظفه وديفيد  و�أن  �لأمين لأمربتو دوري�ض  �ل�ساعد  يكون  �أن  �ل�ساب يف  منا كيف جنح هذ�  �أحد  يت�ساءل  �سينمائي. مل 
كورنيل معه يف �أ�ستوديو �حل�رصة، و�أن ي�ستخدم عنا�رص �أخرى �إيطالية وم�رصية يف �لت�سوير و�ملعامل و�لطبع  و�لإظهار 
و�ملونتاج وكتابة �للوحات بني �ل�سور �ملتحركة! مل ي�ساأل �أحد نف�سه ما هذه �لعبقرية �لتي �سارت بوتقة �ن�سهر من خاللها 
طريق و��سح مر�سوم حول كيفية �إد�رة �سناعية �أ�سبح �ألفيزي مهموًما بها على م�ستوى �لتجارة، وهذ� حقه �إىل جانب 
بل  �ل�سناعة،  ميثاق  �لذي علمه  و�أ�ستاذه  �أقر�نه  �لرجل خمتلًفا عن  �أ�سبح هذ�  فيها وكيف  برع  �لتي  �حلرفة وتلك هو�يته 
�أمامنا،  �أ�سئلة كثرية عند قر�ءة ملفات هذ� �لرجل غري �لكاملة  و�سار �لأهم منه، و�لأكرث دعًما وولء للمهنة و�حلرفة؟ 
لكن �حلقيقة �أنه كان يتمتع بنظرة م�ستقبلية لهذه �ل�سناعة، فلي�ض �لرتبح هو �لهدف فقط، بل �لتجديد و�لتحديث هو من 
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مهامه �لأوىل �إىل جانب �حلرفة و�لتجارة، ويكفي هنا ـ وخالل ترتيب بع�ض �لأور�ق �أو �لتعر�ض �إىل �ملكاتبات �خلا�سة مع 
�إخو�ن بهنا فيلم كان �ملركز �لرئي�سي 1 �سارع كني�سة �ملو�زنة بالإ�سكندرية، و�مل�سئول عنه )مي�سيل وجورج بهنا(، بينما 
فرع �لقاهرة 36 �سارع جوهر �لقائد، و�مل�سئول عنه )�إدو�رد بهنا(؛ حيث ظهرو� على �ساحة �إنتاج وتوزيع �لفيلم �مل�رصي 
�أو�ئل �لثالثينيات من �لقرن �ملا�سي، و�سارو� من �أهم م�سادر �لتمويل يف �سوق �لفيلم �مل�رصي من خالل مدينة �لإ�سكندرية 
ومكاتبهم �ملوجودة يف �لعامل �لعربي و�أوروبا وتلك ق�سة �أخرى. �سوف جند �أن �ألفيزي �أورفانيللي يقوم ب�رص�ء ماكينات 
ت�سوير باملوتور �لكهربائي بدًل من منافيال �ليد ومعد�ت �سينمائية �أخرى عن طريق �لدفعات �ملوجودة حل�سابه لدى بهنا فيلم، 
ه �أمو�له نحو ��ستثمارها يف دعم م�رصوع �أ�ستوديو �ملن�سية )�لوثائق �خلا�سة بتحويل جزء من مقابل �أتعابه عن ت�سوير  فهو ُيوجِّ
و�إنتاج �أحد �لأفالم... نحو �رص�ء بع�ض �ملعد�ت �خلا�سة باأ�ستوديو �ملن�سية وهي خماطبات خا�سة ببهنا فيلم وهي موجودة 

�سمن جمموعة �أور�ق �ل�سديق بازيل بهنا(. 
ع �ل�سانع “�أوهان هاجوب” على ت�سنيع كامري� �سينمائية  مل يكتف بذلك، بل كان �ألفيزي �أورفانيللي “�أول من �َسجَّ

حملية و��سرت�ها منه و�سور بها عدًد� من �لأفالم �خلا�سة عند دخول �ل�سوت �إىل �لأفالم �مل�رصية”)17(. 
لي�ض هذ� فح�سب، فاألفيزي �أورفانيللي كانت لديه ملكة �سناعة �ملعد�ت �ل�سينمائية �ساأنه �ساأن جمموعة من �لرو�د 
�لكبار )�أوهان، حممد بيومي(، فقد حكى مدير �لت�سوير م�سطفى �إمام ـ �لذي عمل م�ساعًد� لألفيزي �سنو�ت وتدرب 
على يديه؛ حيث َدلَّل على �أنه �سانع ماهر لكثري من �لأدو�ت �ل�سينمائية “�إنه �سنع �ثنني )بلمب( للكامري� �لأمريكية ميت�سل؛ 
حيث �إن تطور �أجهزة �ل�سوت جعلها ت�سجل �ل�سوت �ل�سعيف للكامري� فا�ستعان بـ )عبد �لله بركات( مدير �أ�ستوديو نا�سبيان 

و�سنع )بلمب( وكذلك �آخر لأ�ستوديو جالل”)18(. 

األفيزي اأورفانيللي: النموذج التطبيقي ملدر�سة الإ�سكندرية 
� لفنان �سكندري و�سع حدوًد� ل نهائية مل�ستقبليات تلك �ل�سناعة، وحاول جتاوز �أقر�نه يف كل  �إذن نحن �أمام منوذج هام جدًّ
ا �سارك  �سيء بتاأ�سي�ض �أ�ستوديو متكامل، و�متلك نا�سية �حلرفيات )�لت�سوير، �ملعامل، �إظهار، طبع، حتمي�ض، مونتاج(، و�أي�سً
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�آخرين يف كتابة مو�سوعات و�إخر�جها �سينمائيًّا بالإ�سافة �إىل �لإنتاج وتقدمي �سينما خمتلفة وجديدة يف تلك �لفرتة؛ فالبد�يات �لأوىل 
ا بالت�سوير �ل�سينمائي )قبلة يف �ل�سحر�ء،  لالأفالم �لرو�ئية �لطويلة �ل�سامتة بالإ�سكندرية، �سارك فيها لي�ض بالأ�ستوديو فقط، بل �أي�سً
�لبحر بي�سحك، �لكوكايني، م�سطفى �أو �ل�ساحر �ل�سغري، 5001، �أولد م�رص(، ثم ما تلى ذلك من �أعمال ناطقة، وهي �ستة 

�أفالم من �إخر�جه خالل �لفرتة من عام 1936م وحتى عام 1939م لل�سينما �مل�رصية بالإ�سافة �إىل قيامه باإد�رة �لت�سوير 
1936م �أبو ظريفة      -
1936م �لأبي�ض و�لأ�سود    -
1937م ليلة �لعمر     -
1938م خد�متي     -
1938م يوم �ملنى     -
1938م ثمن �ل�سعادة    -

بخالف ما �أخرجه لل�سينما �ليونانية و�لفرق �مل�رصحية �جلو�لة و�لتي كانت تقوم بالرتفيه عن �جلالية �ليونانية يف ذلك 
ا فيلمني من �إخر�ج بع�ض �ليونانيني �لعاملني يف م�رص ـ �سوف نتعر�ض �إىل  �لوقت، وحتى بد�ية �خلم�سينيات عندما �سور �أي�سً

هذ� �جلزء بالتف�سيل لحًقا ـ لقد كانت لديه �ملقدرة على �لتعامل مع كل ما هو �سينما فوق �لأر�ض �مل�رصية. 

الأفالم اليونانية يف �سينما األفيزي اأورفانيللي 
يف عام 1938م قام �ألفيزي �أورفانيللي باإنتاج و�إخر�ج فيلم “خطوبة مب�ساكل” لإحدى �لفرق �ليونانية �لتي كانت 
تقوم بالرتفيه عن �جلالية �ليونانية بالإ�سكندرية و�لقاهرة )فرقة �إيكونومو( وهو ن�ض فيلم “خد�متي” �لذي قدمه بامل�رصية يف 
�لعام نف�سه، ويف عام 1939م، �أنتج و�أخرج �ألفيزي �أورفانيللي للفرقة نف�سها فيلًما �آخر كتبه بطل �لفرقة �ليوناين و��سمه 

“�أغنول”. 
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يف عام 1954م، تقدم ممثل يوناين �إىل �رصكة ميال�ض ونحا�ض مب�رصوع فيلم جديد ـ )وهو �أحد �أع�ساء فرقة �أليكو 
�ساكيالريو( �لتي كانت تقوم هي �لأخرى بجولت ترفيهية للجالية �ليونانية ـ يلعب بطولته، وهو �ملمثل �ل�سهري، ويخرجه 
�ساب يوناين/ قرب�سي “مي�سيل كاكوين�ض” �لذي �أ�سبح �أحد معامل �ل�سينما �ليونانية فيما بعد، ومت �لت�سوير يف �أ�ستوديو 
�ألبري  �لفيلم، بالإ�سافة �إىل عنا�رص �أخرى، �ملونتاج:  �لت�سوير لهذ�  �أورفانيللي هو مدير  �ألفيزي  نحا�ض 1954م، وكان 
جنيب، �ملو�سيقى �لت�سويرية: �أندريا ر�يدر، �ملكياج: ميت�سو )هبوب �لرياح يف �أثينا(، ثم قام �ألفيزي �أورفانيللي يف �لعام 
نف�سه بت�سوير فيلم �آخر “رياح �لغ�سب”ـ  �أنيمو�ض تومي�سو�ضـ  من �إخر�ج: نيقول ت�سيفور�ض، ومونتاج: �ألبري جنيب )در��سة 

�ليونانيني يف �ل�سينما �مل�رصية، يني ميالخرينوري ـ مكتبة �لإ�سكندرية(. 

جنوم الكوميديا يف �سينما الثالثينيات 
� يف بد�ية حياته و�رتبط به �سينمائيًّا، يتمثل يف فوزي �جلز�يريل و�إح�سان �جلز�يريل،  ا جدًّ قدم �أورفانيللي منوذًجا هامًّ
�للذين مت توظيفهما من خالله مع �ل�ستعانة بفنانني �آخرين، مثل ح�سن فايق وعلي �لك�سار وب�سارة و�كيم وفوؤ�د �سفيق... 

نَّاع وموؤ�س�سي �ل�سينما �مل�رصية )مدر�سة �لإ�سكندرية يف �لإخر�ج �ل�سينمائي( توجو مزر�حي.  �إلخ، وكذلك من �سُ
�لغرب  يف  يقدم  كان  ما  غر�ر  على  با�سمها  �أفالًما  تقدم  �أن  ميكن  �سخ�سية  حد�سه  و�سل  بل  فح�سب،  هذ�  لي�ض 
لأفالم كيتون و�سابلني ولوريل وهاردي، عندما ملعت فكرة تقدمي جنم بد�أت �ل�سينما �ل�سكندرية ت�سعه �إىل جانب فوزي 
و�إح�سان �جلز�يريل؛ حيث �إقبال �جلماهري وتعلقها به، ووجود �سكل مميز لطريقة حركته و�إلقائه على �ل�سا�سة ومتتعه بخفة 
م ثالثة �أعمال قبل �أن يقوم �ألفيزي �أورفانيللي باإنتاج فيلم له ب�سفة خا�سة؛ حيث لعب بطولة  دم هذ� �لزمان، هذ� �ملمثل قدَّ
�لكوكايني، 5001، �ملندوبان، فاأ�سبح �أحد مالمح �لفرتة هو “�سالوم” فقدمه يف “�سالوم �لرتجمان” من �إخر�ج توجو 
مزر�حي، ثم قدم فيلًما �آخر من �إخر�ج توجو مزر�حي هو �لعز بهدلة. و�أنتج و�أخرج له توجو فيلم “�سالوم �لريا�سي”؛ 

حيث �أ�سبح جنًما ي�سار �إليه بالبنان، ومل يت�ساءل �أحد َمن هو �سالوم هذ�. 
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ليون �أجنل “�سالوم”، هو هذ� �لفنان �ليهودي �مل�رصي �لذي �ختار �أن يكون ��سمه يف �ل�سينما �مل�رصية، و�أن يرتبط 
��سمه ببطولة فيلم �لرتجمان/ �أو �لريا�سي من خالل ملكية خا�سة؛ حيث �إنه مبدع هذ� �ل�سم وله ر�سيد لدى �جلماهري ول 
ميكن لأحد �أن ي�ستغل هذ� �ل�سم يف �أعمال فنية �أخرى، و�لرتجمان و�لريا�سي �أول �أفالم ترتبط ب�سخ�سية ممثل يف تاريخ 
�ل�سينما �مل�رصية، بل هو �لوحيد �لبطل �سمن جمموعة ممثلي �لإ�سكندرية ومدر�ستها و�لباقي كومبار�ض لنجوم �لقاهرة، 

هو �لبطل �لوحيد و�سط جمموعة من �أ�سول �إيطالية ب�سفة خا�سة �متهنت 
�ل�سناعة يف بد�يتها، فالعقد �ملربم بني �ألفيزي �أورفانيللي وبني ليون �أجنل 
ين�ض على ذلك بعدم ��ستغالل �ل�سم �إل يف �أفالمه )�سورة �لعقد لدى 
�ألفيزي  �أن  بهنا( من خالل هذ� نالحظ  بازيل  �ل�سديق  �أور�ق  جمموعة 
�أورفانيللي كما هو مكتوب من �أ�سول �إيطالية، بينما ليون �أجنل جن�سيته 
منطقة  بور�سعيد  �سارع  وي�سـكن  �ليهودية،  وديانته  م�رصية  �أي  حملية 

كامب �سيز�ر، لكنه جنم َمرَّ يف �سماء �سينما �لإ�سكندرية. 
�ألفيزي �أورفانيللي، رحلة من �لكفاح �لطويلة منذ �لبد�يات �لأوىل 
�أمامه  وقف  �سينمائي،  كم�سور  مبدع  1961م،  عام  وفاته  وحتى 
ع�رص�ت �ملمثلني، �بن بلد حتى �لنخاع، قدم فوزي و�إح�سان �جلز�يريل 
مروًر� بكلٍّ من ح�سني �سدقي، �أنور وجدي، �سباح، عقيلة ر�تب، 
كمال  فوزي،  حممد  حمامة،  فاتن  و�كيم،  ب�سارة  ر�ستم،  زكي 
�ل�سناوي، هند ر�ستم، فاطمة ر�سدي، �سعاد ح�سني، حمرم فوؤ�د، 
�رصحان،  �سكري  �ملليجي،  حممود  �سلطان،  هدى  �سوقي،  فريد 

�إ�سماعيل ي�ض، �سادية، يحيى �ساهني، بهيجة حافظ، علوية جميل، عمر �ل�رصيف، و�لقائمة طويلة، وهي د�لة على 
حجم عمله كمدير ت�سوير ن�سيط يف �أفالم عديدة خمتلفة ومتباينة. 

�ملمثل ليون �أجنل �ل�سكندري �أو �سالوم



62

 مدر�سة �لإ�سكندرية �ل�سينمائية للت�سوير �ل�سينمائي

تقليدي، وحاول  ـ قدم ما هو  فيلًما  ـ ما يقرب من �سبعني  �ل�سينمائي  ا عمل مع مد�ر�ض خمتلفة يف �لإخر�ج  �أي�سً
�لتجديد وتقدمي ما هو خمتلف يف �إطار �ل�سينما �لتجارية �لتي �أحببناها، بد�ية من �لعمل مع �سكري ما�سي مروًر� بتوجو 
مزر�حي، �أحمد جالل، ح�سني فوزي، ح�سن �لإمام، عبا�ض كامل، بركات، يو�سف �ساهني، نيازي م�سطفى، 

�إبر�هيم عمارة، ح�سن �ل�سيفي، ح�سام �لدين م�سطفى، �ل�سيد بدير، رميون ن�سور و�آخرين. 
هذه �ملد�ر�ض �ملختلفة و�ملتعددة �سمحت ملدير �لت�سوير �لكبري “�ألفيزي �أورفانيللي” �أن يبدع ويكون ر�ئًد� من رو�د 
�لت�سوير �ل�سينمائي يف م�رص، و�أن يقدم منوذًجا ر�ئًعا ملدر�سة �لإ�سكندرية يف �لت�سوير، �سو�ء كانت قدر�ته و�إبد�عاته يف 
�لت�سوير �لد�خلي �أو بر�عته يف ��ستخد�م �لت�سوير �خلارجي. تظل �أعماله خري �ساهد على قدرته وقدر�ت هذه �ملدر�سة دون 
�أية جماملة، بل هو �أحد �أهم مديري �لت�سوير ـ رمبا يكون �أف�سلهم ـ حيث قدم �ل�سارع ومكوناته �أو �ملكان وملحقاته وعرب 
عنه ب�رصيًّا وتعامل معه �سينمائيًّا بحرفية عالية دون مبالغة وخلدمة �سياق �لن�ض �ل�سينمائي بالدرجة �لأوىل؛ لأن عني �ملخرج 

د�ئًما هي عني مدير ت�سويره �إذ� �أفلح يف �لتعبري عن مو�سوعات على درجة بالغة �لأهمية. 
�لفرتة من عام 1951م حتى  فيلًما، ويف  ثمانية وع�رصين  �لع�رصين عاًما �لأوىل من حياته كمدير ت�سوير قدم  يف 
1961م قدم حو�يل �ثنني و�أربعني فيلًما، وهو رقم بكل �ملقايي�ض غري طبيعي، وهي عبقرية ل �سك يف ذلك؛ �إذ وجدنا �أن 
هناك �أعماًل �سينمائية لو حاولنا �إعادة تنفيذها مرة ثانية، فاإن �لت�سوير �خلارجي لها �سي�ستغرق �أ�سابيع كثرية مثال ذلك �بن 
�لنيل، باب �حلديد، ر�سيف منرة 5، ح�سن ونعيمة، ولكن �لعبقرية هنا يف �ختالف تفا�سيل كل بيئة عن �لأخرى و�جلو 
�لعام، وما يتبع ذلك من وجود مهارة وحرفية يف �لتجهيز لتلك �لأعمال مًعا، وهو ما �سوف نحاول �أن ن�ستعر�سه ببع�ض 
�لنماذج �لفيلمية �لتي قدمها �ألفيزي �أورفانيللي ملدر�سة �لت�سوير �ل�سينمائي ـ  مدر�سة �لإ�سكندريةـ  و�لقائمة طويلة لالأفالم �لتي 
قام بت�سويرها، وهى قائمة تعتمد على �لكم و�لكيف يف �لوقت ذ�ته، وميكن �ختيار جمموعة من �لأفالم ب�سكل ع�سو�ئي؛ 

كي ندلل على هذ� �ل�سانع وروؤيته لالأجو�ء �مل�ساحبة لطبيعة �أي عمل مما يقدم. 
يف عام 1951م، يقدم “يو�سف �ساهني” فيلم “�بن �لنيل” �سورة ريف م�رص �جلو�ين �أو ح�رص �لقاهرة �لغريب، 
�لجتماعية  حياته  لو�قع  �لر�ف�ض  �ملتمرد،  �لريفي  �ل�ساب  “حمد�ن”  و�سخ�سية  وحموري،  ورئي�سي  �أ�سا�سي  ومنوذج 
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و�رتباطه بالأر�ض وطموحاته �لتي تتجاوز حدود هذه �ملنطقة، و�سعيه �إىل �لو�سول حلياة �أرحب، وهذ� �لقلق �لذي ينتابه 
و�مل�ساعر �لدفينة �لتي ت�سمله كلما َمرَّ قطار �ل�سعيد ذهابًا �إىل عامل �ملجهول �لذي يبتغيه ويثري فيه حجم �لتمرد و�لبحث عن 
�إبر�هيم يف عودة �لبن  حياة �أخرى ـ تيمة تكررت د�خل �أعمال �ساهني فيما بعد... �ل�سبي يف �لع�سفور، و�سخ�سية 

�ل�سال، �أو هذ� �ل�سعلوك يف �ليوم �ل�ساد�ض؛ حيث �لولوج �إىل حماولة معرفة �لآخر عن قريب خرًي� �أو �رصًّ�. 

�سكري �رصحان و�سميحه توفيق يف فيلم يو�سف �ساهني "�أبن �لنيل" عام 1951م
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يف تلك �لأجو�ء يغرق �سعيد م�رص يف �آخر في�سان ت�سجله عد�سة �سينمائية، ويربط هذ� �حلدث بني طبيعة �غرت�ب 
�ل�سخ�سية �لرئي�سية، وبني �لإح�سا�ض �لكامل بطبيعة �ملكان ومفرد�ته �لب�رصية �ملختلفة وتر�كيب وم�ساعر �لب�رص �لتي تعي�ض 
�ألفيزي  كامري�  تلعب  بعًد�  �أو  �قرت�بًا  حبًّا،  �أو  كرًها  �ملتبادلة  و�مل�ساعر  و�لود  �حلب  وعالقات  �ملكان  هذ�  حول  �أو  فوق 
�ملوجودة  �لع�س�ض  �ملدقات،  �لطرق،  �لأر�ض،  ومكوناته،  بعنا�رصه  �لريف  وطبيعتهما،  �حلياة  �سكل  �أورفانيللي حول 
يف نهاية مكان �لكادر، �جلد�ول، �لأفر�د وحركتها د�خل تكوينات �ملكان وطبيعته عرب �إ�ساءة �لنور و�لظالل و�رص�عها 
بني �جلو�نب �لب�رصية وعالقتها بغ�سب �ل�سماء وفي�ض �لنهر، غرق �لأر�ض و�إنقاذ �لذ�ت �أو �سياع �لطني، �لأغنية �لريفية 
ومكوناتها و�لتقطيع بني �لوجوه �ملختلفة وفقرها �ل�سديد، بني �لرتكيز على �لفي�سان ب�سور عامة �أو �مل�سحورة/ �ل�ساحرة، 
�لقاهرة  من خالل عني “حمد�ن” هذ� �لريفي �لبكر، لي�ست عني �سائح، بل هي عني مبهورة مدققة بطرقاتها و�سيار�تها 
�لفارهة و�لعو�مات �ملنت�رصة على �لنيل، ومالهي �لنا�سية و�أجو�ء �سو�رع �خلم�سينيات �ملوظفة يف �أف�سل حالتها، وحتمل 
�للعبة... كاأنها �سو�رع  �أي مدينة �سمينة، جائعة، نهمة لبتالع كل ما هو قادم وهو ل يعرف قو�عد  �سمات �ملدينة 
نيويورك، و�أفالم �لع�سابات يف خم�سينيات �لقرن �ملا�سي ـ �آل كابوين مثاًل، لقطات توحي بذلك، �لعو�مة و��ستخد�مها 
ا،  و�ملمر �خلا�ض بها، مناخ ي�سمح بتقدمي �سكل �حلياة على هذ� �جلانب وعالقته باحلركة و�لبتز�ز و�لن�سب طوًل وعر�سً
�ألفيزي عرب  �أكدها  �مل�ساعر  وتلك  �لإح�سا�ض  بني خريها و�رصها، هذ�  �أجو�ء ريف �سعيد وح�رص م�رص،  بني  و�ملقارنة 
عد�سته برهافة وم�ساعر جيا�سة. لنخل�ض �إىل �لتجرية �لكربى يف هذ� �لعامل �لوح�سي �لذى ينجو منه حمد�ن بعد �لعودة �إىل 
قريته ليجد �حلياة تدب يف �أو�سال �أ�رصته بطفله �ملولود رغم غرق �لأر�ض، و��ستخد�ماته لإ�ساءة �ل�سخ�سيات وتفردها عرب 

طبيعية تو�جدها يف �خلطة �ملكانية للريف �أو �حل�رص. 
يف عام 1965م، قدم �ألفيزي مع نيازي م�سطفى فيلم ر�سيف منرة 5، �لفيلم تدور معظم �أحد�ثه يف هذه �لبيئة 
�ل�ساحلية ـ �لإ�سكندرية ـ و�ل�رص�ع بني �ملعلم، و�إظهاره �لرب�ءة و�لطيبة و�لورع فهو مقاول �سحن، وبني �سول �ل�سو�حل 
�بن �لبلد �ل�سهم �لأمني �ملوؤمن ببلده “�ل�سول خمي�ض”  وعملية تهريب مادة �لكوكاكيني د�خل �مليناء، و�لق�سة يعرفها 
ل هذ� �ل�سول من �خلدمة ومو�جهته ملن حاول �لتخل�ض منه وقتل زوجته بدًل منه، وخطف ولده، يف  �لكثريون بعد �أن ُف�سِ
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هذه �لأجو�ء يقدم �ألفيزي �أورفانيللي �سورة �أخرى مغايرة لطبيعة �ملكان وتو�فقه مع �أركان �ل�سخ�سيات، من ��ستخد�مه 
لر�سيف �لفحم د�خل �مليناء �أو �ملقهى �لزجاجي �أو �إ�سكان �ل�سو�حل و�لطرق �لد�خلية و�خلارجية و��ستخد�م منطقة �لدخيلة 
و�ملك�ض و�لقباري و�ل�سو�رع �ملحيطة، �إذن �لتاأكيد على �ملكان وعنا�رصه هي �ل�سمة �لتي تعطي م�سد�قية حركة �أفر�د �لفيلم 
ـ رغم جتاريته ـ وخا�سة ��ستخد�م �إ�سكان �ل�سو�حل �لذي يعد �أحد �أهم مالمح عن�رص �ملكان )�لإ�سكندرية( و��ستخد�مه، 
خا�سة �لثالث �رصيات �ملوجودة به، و�لأ�سطح �ملختلفة، وطبيعة �ملكان، و�ل�ساحة �لتي �أقيم بها �لعز�ء وع�س�ض �حلمام، 
وتوظيف ذلك خللق �حلالة �لنف�سية و�لتاأكيد عليها و�لتاأكيد على ن�سيج هذ� �جلزء من �سخ�سية �أبطال �لعمل، مع �لعودة �إىل 
�مليناء �لذي يقع جنوب تلك �مل�ساكن، و�ملطاردة و�لقتتال على �سخور بحرية �أو فوق �أبر�ج �مليناء يف �أر�سفة �ل�سحن، 
ا هنا، لكن �لتوظيف من خالل �أورفانيللي ونيازي ي�سهد على حجم ��ستخد�م خ�سو�سية هذ� �ملكان  �ملكان يلعب دوًر� هامًّ

يف تفعيل �لروؤية و�لأحد�ث وجذب �مل�ساهد حتى ولو ��ستخدم يف حلظات �سا�سة �لعر�ض �خللفية �أثناء �ملطاردة. 
ا يف �لنموذج �لثالث �لذي قدمه عام 1958م، باب �حلديد، �لذي يعد �أهم �سورة مرئية للقاهرة �أو بو�بة �لقاهرة  �أي�سً
�ملحطة،  �جلانبية و�ساحة  و�لطرق  و�ل�ساحات  �لأر�سفة و�ملخازن  �أجو�ء �حل�رص من خالل  �لزمن؛ حيث ر�سد  يف ذلك 
وجموع كبرية من �لهام�سيني يتحركون ب�سكل مت�سعب وع�سو�ئي، بني �لقادمني و�لر�حلني، يركز على �أربع �سخ�سيات: 
“قناوي” بائع �ل�سحف، �ملعقد جن�سيًّا ب�سبب عاهة تعجزه عن حتقيق �أهد�فه و�أحالمه ورغباته �ملكبوتة يف �لرتباط ببائعة 
�لكازوزة “هنومة” �لتي تتفجر حياة و�أنوثة وحيوية وخفة دم ور�ساقة، و”�أبو �رصيع” رئي�ض �حلمالني على ر�سيف �ملحطة 
�لذي �رتبط بهذه �لفتاة، و�ل�سخ�سية �لأخرية “عم مدبويل”، �لرجل �لطيب �لر�عي لقناوي، و�ل�رص�ع ين�ساأ لرف�ض هنومة 
�لرتباط بقناوي بعد �عرت�فها بحبها لهذ� �حلمال؛ حيث تزد�د حاجته وجنونه ورغباته �لهوجاء يف �متالك هنومة �أو �لتخل�ض 
منها بذبحها، “��ستخد�م عن�رص �ملكان هو �ل�سغل �ل�ساغل لكلٍّ من �ساهني و�أورفانيللي على �أر�سفة �ملحطة ود�خل عربات 
�لقطار وخارجه، وخمزن �خل�سب، و�لنتظار، و�لع�سة �لب�سيطة، وحركة �لقطار لياًل ونهاًر�، و�ل�سرت�حات حتت �أقد�م 
رم�سي�ض يف �مليد�ن، و�لتنقل بني �لعربات �ل�ساكنة �ملختلفة، و�حلركة و�سط �جلماهري وتنوع �مل�ساهد و�ختالف �مل�ساعر 
�لنف�سية و�ل�سلوكية و�لنفعالت لأبطاله، وتوظيف ذلك كله لنقل جمموعة �لأحا�سي�ض ب�سورة قيا�سية للمتفرج و�ملتابع، 
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لت�ساعد �لتوتر �لنف�سي لدى جمموعة �لعمل و�حلفاظ على روح �ملكان ودفء �أركانه يف �لتعامل �ليومي للمجموعة”، جند 
�أن هناك عالقة حميمة بني �ل�سخ�سية وروح �ملكان، مع �لتاأكيد على �حلالة �لنفعالية حلياة هوؤلء �لهام�سيني وتوثيقها عرب 
�سكل �سينمائي فني، مل جند له مثياًل من قبل يف �ل�سينما �مل�رصية عرب تاريخها �لطويل وهو ناجت عن تطويع �لعنا�رص �ملختلفة 

�خلارجية لطبيعة �ل�سخ�سيات �لتي تلعب �أحد�ث �لن�ض �لدر�مي. 

يو�سف �ساهني وهند ر�ستم يف فيلم يو�سف �ساهني "باب �حلديد" عام 1958م
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يقوم �ألفيزي �أورفانيللي عام 1959م، بتقدمي �سكل 
و�إيقاع حياة �أخرى خمتلفة يف مكوناتها وطرق �لتناول عن 
مالمح  حتمل  كانت  و�إن  قدمها،  �أن  �سبق  كثرية  �أعمال 
وروح �أجو�ء م�رصية �أخرى حميمة، ير�سد بعني �لكامري� 
“ح�سن  فيلم  �أجو�ء  عرب  �حل�رص  عن  بعيدة  �أخرى  �سورة 
ونعيمة” �لأجو�ء �لريفية، �لأ�سطورة �ل�سعبية، �لفلكلورية 
�لتي قدمتها �ل�سينما �مل�رصية كاإحدى �لأقا�سي�ض �لرومان�سية 
حلكاية حب �لفتاة نعيمة للمغنو�تي ح�سن، عندما يتحول 
�للقاء �إىل �إعجاب، وي�سري يف �لنهاية ق�سة حب ماأ�ساوية 
يف �سعيد م�رص يف �لوقت �لذي يحدث �ل�سد�م مع عطوة 
مِّ نعيمة �إليه بكل �لطرق حتى لو كان  �لذي ي�سعى �إىل �سَ
هذ� على ح�ساب موت ح�سن... �إلخ من �لق�سة �ملعروفة 
و�لتي ينتهي فيها �ل�رص�ع بعودة ح�سن وزو�جه من نعيمة. 

�لزر�عات  �لغنائية، و�سط  �لرومان�سية  �لفنية  �حلكاية  لتقدمي وجبة  �ملكان  عنا�رص  �ختيار  هنا هو كيفية  �إليه  ن�سعى  ما 
تقدمي  �لهدف  لو كان  �ل�سخ�سيات حتى  �ملكان على طبيعة  تاأثري  �لبعيدة، وروح  و�لدروب و�لأر��سي و�لدور و�لعزب 
�سورة جميلة �أو خمتلفة �أو مغايرة، و��ستخد�مه �للقطات �لكبرية للوجوه للتاأكيد على حالة �لوجد و�لروح �حللوة و�لعذوبة 
يف ��ستقبال �لغناء و�سفافية �لكلمات وو�سول نعيمة �إىل �ملتلقي “�حللوة د�ير �سباكها �سجرة فاكهة” هذ� من ناحية، ومن 
ناحية �أخرى توظيف �إمكانيات �ل�سورة يف نقل �أجو�ء م�رصية خال�سة وبيئة تع�رصها �ل�رص�عات حول كيفية حب هذ� �ملَُغنِّي 
لفتاة من �لناحية �أو �لرب �لآخر، و�سكل �حلياة و�لنخوة، وتوظيف �لقطيع وحماولة ��ستخد�مه و�ل�سيطرة على �نفعالته �لتي 

عام  ونعيمة"  "ح�سن  بركات  فيلم  يف  فوؤ�د  وحمرم  ح�سني  �سعاد 
1959م 
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ا من خالل �سنعة ومهارة تقنية عالية ل ن�سعر بها لكنها  تدور معظمها يف نهاية �لأحد�ث وفى و�سح �لنهار، لكن �ملهم �أي�سً
ا يف �لتاأكيد على �ملو�سوع.  تلعب دوًر� هامًّ

تلك مناذج �لأفالم �لتي قدمها مدير �لت�سوير �لعبقري �ألفيزي �أورفانيللي �أكدت على مهارته ودقة �ل�سنعة �لتي �كت�سبها 
�للقطات  با�ستخد�م  �لكبري  �لوعي  مع  ومتحرًكا  ثابًتا  به  �رتبط  �لذي  �لت�سوير  بفن  �لوله  هذ�  ا  و�أي�سً �لر�ئعة  رحلته  خالل 
بتنويعاتها �ملختلفة للتعبري عن �ملوقف، �أما عن �لت�سوير �خلارجي يف هذه �لأفالم و�أفالمه �لأخرى فهي �لتي ميزت �ألفيزي 
وكتيبة �لعاملني يف مهنة �لت�سوير �ل�سينمائي من مدر�سة �لإ�سكندرية؛ حيث جند دقة �للقطة عرب �لإ�ساءة �لطبيعية و�ل�سيطرة 
على �للوكي�سن بعني وب�سرية �خلبري مبا يفعل، �أما �لذي يلفت �لنظر وب�سدة فهو �لرتباط �ل�سديد مبو�سوعات �لأفالم �لتي 
�لتي �سورت بها هذه �لأفالم من دروب وعمارة  �ألفيزي لي�ض بعيًد� عن تلك �لأماكن  �أن  �سارك يف �سنعها؛ حيث جند 
و�سخ�سيات، فهو �بن �لبلد �لذي ُولِد بها ومل يكن غريًبا عنها رغم �أ�سوله �لإيطالية و�لتاأكيد على مقولة �أن �لبلد �لذي 

ينتمي �إليه �أي �أحد هو من ُولِد وعا�ض فيه. 

األفيزي اأورفانيللي: التلميذ النجيب 
ثناياه جينات م�رصية  �أورفانيللي يحمل يف  �ألفيزي  �أن  �لتاأكيد على  �لتطبيقية �سوى  �لنماذج  تلك  مل يكن هدفنا من 
حقيقية، فهو من �أ�سول �إيطالية، لكنه تربى وعا�ض �سبابه وحياته يف هذ� �لوطن “م�رص” و�سار منذ طفولته عا�سًقا لهذه 
�لت�سوير  رو�د  �أهم  �أحد  �سار  لكنه  و�أ�رصنا،  �سبق  كما  �لكثري  �مل�رصية  �ل�سينما  ول�سناعة  لها  قدم  “�لإ�سكندرية”  �ملدينة 
�أ�سا�سي ورئي�سي على  �ل�سينمائي يف م�رص، بل وموؤ�س�ض مدر�سة �لإ�سكندرية يف �لت�سوير �ل�سينمائي �لذي يعتمد ب�سكل 
�لت�سوير يف �لأماكن �ملفتوحة منذ �لبد�يات �لتي قدمها مع “توجو مزر�حي” يف “�ملندوبان” عام 1934م؛ حيث تر�سد 
�لكامري� لأول مرة �ل�سو�رع و�مليادين يف هذه �ملدينة يف حب ومثابرة، كلل ذلك بالعرق و�جلهد ليكون قلعة �سناعية هامة 
وليدة مبدينة �لإ�سكندرية قبل �أن تكون هناك �لقلعة �لأوىل �لتي كونها طلعت حرب من خالل �أ�ستوديو م�رص باإمكانيات 
�لر�أ�سمالية �مل�رصية �لوطنية، وهو ل يقل عن طلعت حرب حبًّا لل�سينما، فكان منتًجا وخمرًجا ومديًر� للت�سوير يف قائمة 
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طويلة من �ل�سعب �أو �ل�سعوبة �إنكار جهده فيها، لكنها �ساهدة على �إمكانياته وقدر�ته و�سياغته �لب�رصية وتاأكيًد� على كونه 
�أحد مالمح �أبناء �لبلد �لذين �ساغو� وجد�ن �أجيال و�أجيال �سينمائية. 

يقول مدير �لت�سوير ح�سن د�ه�ض: “�إن �أهم �سخ�سية يف �أ�ستوديو م�رص بعد مدير �لأ�ستوديو، كانت مدير �لت�سوير، 
ذ فوًر� بدون مناق�سة، وله هيبة كبرية د�خل �لأ�ستوديو”)19(.  يدخل وي�سور؛ لأن كالمه �أو�مر ُت�سمع وُتّنفَّ

لبع�ض  كم�ساعدين  نعمل  و�أنا،  ياقوت  �لله  وعبد  فهمي،  �لعزيز  وعبد  فريد،  وحيد  “كان  ن�رص:  حممود  يقول 
نح�سل على 100  �لفيلم، ونحن كم�ساعدين  �أجر 1000 جنيه يف  يح�سل على  �لأجنبي  �لأجانب، كان  �مل�سورين 

جنيه”)20(. 
�أعلى  ويتقا�سى  �خلالَّق،  �لعمل  �ساحب  يعد  كان  �مل�رصية  لل�سينما  �لأوىل  �حلياة  يف  �لت�سوير  مدير  �إن  �خلال�سة: 
�لأجور، وله من �ملكانة و�لحرت�م ما ت�سعه يف مرتبة متميزة لدى �أرباب �لعمل، ور�أ�ض �ملال يعطيه حقه كاماًل ملا له من 
�إملام كامل بحرفية �لت�سوير، وطبع وحتمي�ض و�إظهار وتكوين يف �إطار �لعملية �ل�سينمائية. ومل يكن “�ألفيزي �أورفانيللي” 
فقط هو منوذج من مناذج مديري �لت�سوير، بل حتى �لنهاية �أحد �أهم �ملحافظني على �سورة مدر�سة �لإ�سكندرية يف �لت�سوير 

�ل�سينمائي.
 

قائمة اأعمال األفيزي اأورفانيللي )كمدير ت�سوير( 
�سوف نالحظ يف هذه �لقائمة حماولتنا �خلال�سة يف �إعادة �سبط هذه �لقائمة من و�قع عمل �ألفيزي �أورفانيللي منذ �لبد�يات 
�لأوىل، وهذه �لقائمة مت تعديلها باإ�سافة جمموعة من �لأفالم مل تذكر يف قو�ئم �سابقة لدى �أ�ساتذة وزمالء �سبقونا بجهدهم يف 
حماولة �لتوثيق، ونحن من جانبنا ر�عينا �أن يكون �ملرجعية لي�ست هذه �لقو�ئم، بل �أي�سا قو�ئم �أخرى وجدناها لدى بع�ض �لأ�سدقاء 
�لقرن  من  �لثالثينيات  بد�ية  منذ  �لأفالم  من  كبرية  وتوزيع جمموعة  ومتويل  باإنتاج  قامت  �لتي  فيلم”  بهنا  �إخو�ن  “�رصكة  خا�سة 

�ملا�سي... لذ� وجب �لإ�سارة �إىل:



70

 مدر�سة �لإ�سكندرية �ل�سينمائية للت�سوير �ل�سينمائي

اأفالمه الروائية الق�سرية: 
�إخر�ج: ليوناردو لريت�سي  -   مد�م لوريتا   
�إخر�ج: ليوناردو لريت�سي  -   �خلامت �مل�سحور  

اأفالمه الروائية الطويلة: 
قبلة يف �ل�سحر�ء           بال�سرت�ك مع �إل�سند�سكي    1927م  -
�لبحر بي�سحك                                                         1928م  -
�لكوكاكيني                                                         1930م  -
حتت �سوء �لقمر                                                            1930م  -
�ل�ساحر �ل�سغري             بال�سرت�ك مع حممد بيومي   1931م  -
5001                                                                      1932م  -
�أولد م�رص                                                         1933م  -
�ملندوبان                   بال�سرت�ك مع عبد �حلليم ن�رص   1934م  -
�سالوم �لرتجمان                                                         1935م  -
عنرت �أفندي                                                         1935م  -
�ملعلم بحبح                                                         1935م  -
�أبو ظريفة                                                               1936م  -
�لأبي�ض و�لأ�سود                                                         1936م  -
�ليد �ل�سود�ء                                                         1936م  -
ليلة يف �لعمر                                                         1937م  -
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خد�متي                                                                      1938م  -
يوم �ملنى                                                                       1938م  -
بحبح با�سا                                                         1938م  -
خطوبة مب�ساكل          بال�سرت�ك مع برونو �سالفي )يوناين(   1938م  -
ثمن �سعادة                                                         1939م  -
�أغنول                      )يوناين(                                       1939م  -
�أ�سحاب �لعقول                                                         1940م  -
�ل�سرب طيب                                                         1945م  -
�أمرية �لأحالم                                                         1945م  -
�أول �ل�سهر                                                         1945م  -
�خلط �ل�سعيد                                                         1945م  -
�أنا و�بن عمي                                                         1946م  -
�أم �ل�سعد                                                                       1946م  -
�سلوى                                                                       1946م  -
عرو�ض لالإيجار          مع برونو �سالفي/ م�سطفى ح�سن     1946م  -
�ملالك �لأبي�ض                                                         1946م  -
زهرة                                                                       1947م  -
�ملت�رصدة                                                                       1947م  -
مالئكة يف جهنم                                                         1947م  -
�لقاتل                                                                       1948م  -
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نحو �ملجد                                                         1948م  -
على قد حلافك                                                         1949م  -
حماتك حتبك                                                        1950م  -

�أنا بنت نا�ض                                                         1951م  -
�بن �لنيل                                                                      1951م  -
�أ�رص�ر �لنا�ض                                                         1951م  -
غ�سب �لو�لدين                                                         1952م  -
ن�ساء بال رجال                                                         1953م  -
1953م مكتوب على �جلبني                                                    -
د�ستة مناديل                                                         1954م  -
د�مًيا معاك                   مع برونو �سالفي                1954م  -
�سيطان �ل�سحر�ء                                                         1954م  -
هبوب �لرياح يف �أثينا      )يوناين(                              1954م  -
رياح �لغ�سب                )يوناين(                              1954م  -
بنات �لليل                                                                   1955م  -
�جل�سد                                                                       1955م  -
َمن �لقاتل؟                                                         1956م  -
�سحيفة �سو�بق                                                         1956م  -
ر�سيف منرة 5                                                         1956م  -
كفاية يا عني                                                         1956م  -



73

�لتلميذ �لنجيب

ربيع �حلب                                                          1956م  -
لو�حظ                                                                       1957م  -
�حلب �لعظيم                 )مع حممود ن�رص(                 1957م  -
�إ�سماعيل ي�ض يف جنينة �حليو�ن                               1957م  -
�إغر�ء                                                                       1957م  -
باب �حلديد                                                          1958م  -
�سو�ق ن�ض �لليل                                                         1958م  -
حب من نار                                                          1958م  -
غلطة حبيبي                                                          1958م  -
�سلطان                                                                        1958م  -
رحمة من �ل�سماء                                                          1958م  -
�إ�سماعيل ي�ض للبيع                                                         1958م  -
موعد مع �ملجهول                                                          1959م  -
ح�سن ونعيمة                                                          1959م  -
نور �لليل                                                                      1959م  -
�ملليونري �لفقري                                                         1959م  -
قاطع طريق                                                          1959م  -
ح�سن وماريكا                                                          1959م  -
�حرت�ض من �حلب                                                          1959م  -
1960م �إين �أتهم                                                                     -
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�حلزين                                                                       1960م  -
ند�ء �لع�ساق                                                         1960م  -
غر�م �ل�سحر�ء              )مع بال�ستيدو�ض(                 1960م  -
�آخر �حلبايب                                                         1961م  -
فطومة                                                                      1961م  -
�لن�ساب                                                                   1961م  -
رجل يف حياتي                                                        1961م  -
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ا تطبيق ذلك  يقول �ملخرج �لرو�سي “ميخائيل روم” يف حديث له عن وظيفة �ملخرج �ل�سينمائي ـ ونعتقد �أنه ميكن �أي�سً
على مدير �لت�سوير �ل�سينمائي ـ “... ل حتدد وظيفة �ملخرج �ل�سينمائي بتنفيذ بع�ض �لأفالم �لتي تعجب �ملتفرج، فاإن عليه 
�أن يتعلم طو�ل �لوقت، وعليه �أن ي�سري قدًما �إىل �لأمام، عليه �أن يخطو جنًبا �إىل جنب مع فن �ل�سينما �لنامي با�ستمر�ر، �إن 

�ملخرج �ل�سينمائي �لذي يتوقف عن �لتطور مهما كان م�ستو�ه جيًد�، فاإنه �سيلغي نف�سه ب�رصعة...”)1(. 
ا تنطبق على مدير �لت�سوير  وفى مو�سوع �آخر حول �ل�سفات �لتي يجب �أن يتمتع بها �ملخرج �ل�سينمائي ـ وهي �أي�سً
�ل�سينمائي ـ يقول �ملخرج �لرو�سي “ميخائيل روم”: “... �سحة حديدية، �أع�ساب فولذية، تفاوؤل د�ئم، قدرة على 
�لتعامل مع خمتلف �أنو�ع �لنا�ض بدًء� من �مل�ساركة يف �مل�سهد �جلماهريي و�نتهاًء مبدير �لأ�ستوديو، �إد�رة �سبورة، و�أخرًي� 

�ملوهبة �إذ� كان هذ� ممكًنا...”)2(. 
يقول عبد �حلليم ن�رص)3(: “علمني �أبي �لت�سوير �سغرًي�، وكان يحبني؛ لأنني كنت �رصيع �للتقاط منه، �رصيع �لفهم 

ملا يقول...”. 
كانت �لإ�سكندرية هي �ملحطة �لرئي�سية �لتي توقف عندها يف بد�ية حياته �لعملية �أحد رو�د عاملنا يف �لت�سوير �ل�سينمائي، 
كانت �لإ�سكندرية ذ�ت �ملذ�ق �ملختلف �لتي تعطي للموهوب و�ملبدع يف ذ�ت �لوقت فر�سة �لتو�جد حتت �سمائها؛ حيث 
يعي�ض فيها �جلميع من جاليات خمتلفة، وملل ومذ�هب و�أعر�ق، مل يكن �أحد ي�ساأل من �أنت؟ بل �لكل يف �إطار هذه �ملدينة 
يحاول �أن ي�سع قدمه و�أن يتبو�أ مكانه، وكانت �لإ�سكندرية �أي�سا �أهاًل للمعلم �لأكرب يف مدر�سة كانت �ل�سينما �إحدى 

ا يف هذه �ملدينة لتو�جد �لآخر.  رو�فدها �جلديدة، و�سارت �حلياة �لإفرجنية جانًبا هامًّ
و�سل عبد �حلليم ن�رص �إىل مدينة �لإ�سكندرية �سابًّا �سغرًي�، بع�ض �لرو�يات حتدثنا �إنه من مو�ليد مدينة كفر �لزيات عام 
1913م)4(، و�أخرى تقول �إنه من مو�ليد حمرم بك يف �لإ�سكندرية)5(، يف �حلالتني وجد عبد �حلليم نف�سه يف هذه �ملدينة 
ذ�ت �سباح، يحاول �أن يحقق به �أحالمه فهو �لذي خرج من جو مفعم برو�ئح �لكيماويات يف �ملعمل �لفوتوغر�يف و�لغرفة 
�ملظلمة و�للمبة �حلمر�ء وحتمي�ض وطبع �ل�سور وتلك �لكامري� �لعتيقة �لكبرية، وملبات �لإ�ساءة، وذلك �أثناء تو�جده يف 

فرتة �مل�ساء يف حمل و�لده«. 



79

تلميذ �خلو�جة

هذه �لهو�ية �لتي حتولت �إىل حرفة لدى �لفتى �ل�ساب عبد �حلليم ن�رص، جعلته يرتك و�لده يف حمله �ملحدود، �إىل 
عامل �أرحب، �أو�سع، يف هذه �ملدينة �لتي تعج بكل لون وملة، وفر�سة عمل �أوفر وخرب�ت �أكرب... وتطلع �إىل م�ستقبل 
رمبا يعطيه يف �لنهاية حمالًّ خمتاًر�؛ كي يكون �أحد م�سوري �لفوتوغر�فيا �لأ�سهر يف �ملدينة جنًبا �إىل جنب هذ� �لأرمني �أو 
ذ�ك �لإيطايل �أو �ليوناين، ومل ل؟ لكن من �لو��سح �أن هناك عبقرية لدى هذ� �ل�ساب وهي �رصعة �للتقاط وقدرته على 
�لتطور، و�إر�دته �ل�سبورة، و�لتعلم طو�ل �لوقت، ثم هذه �ملوهبة �لتي ل �سك فيها، وهي كامنة طو�ل م�سو�ر حياته؛ 

فمن هو عبد �حلليم ن�رص؟ 

الإ�سكندرية... حمالت للفوتوغرافيا
ع�رص�ت حمالت �لفوتوغر�فيا مبدينة �لإ�سكندرية �سهرية وعديدة منها �ملعروف، و�أخرى غري �ملعروف كيف �جتهت 
بو�سلة عبد �حلليم ن�رص �إىل حمل �ألفيزي �أورفانيللي؟، و�أية جاذبية وجدها �أورفانيللي يف �سخ�سية هذ� �لفتى �ل�ساب عبد 
�أ�سئلة كثرية، كيف تعرف �لثنان على بع�سهما؟ وملاذ� مل يتجه عبد �حلليم ن�رص �إىل حمالت �أخرى مثل  �حلليم ن�رص؟ 
»ل�ساف«، »ريزر«، »جاكوب«، »�بكار«، »�ألبان«، »بي�ساردو«، »ثيو«، »لز�ري«، »كامرب��ض«، »نيبان« �أو حتى 

�لأ�سهر »�أمربتو دوري�ض«؟
مت  و�للقاء  عاًما،   27 حو�يل  �أورفانيللي  �ألفيزي  عمر  وكان  عاًما،   17 حو�يل  عمره  كان  ن�رص«،  �حلليم  »عبد 
خا�ض  جزء  جزءين،  جو�نبه  بني  ي�سم  �لوقت  ذلك  يف  �أورفانيللي  يحتله  �لذي  �لأ�ستوديو  كان  بينما  1929م،  عام 
بالفوتوغر�فيا، و�لثاين �أ�ستوديو وبالتوه �سينما. �إن دخول »عبد �حلليم ن�رص« هذ� �لعامل �لغريب و�ملختلف عن بد�ياته �لأوىل 
�أعطى �نطباًعا خمتلًفا له، فهو مل يجد حمالًّ يعتمد على �لفوتوغر�فيا �لتي يعرفها ويعرف مبادئها، وعمل فيها من قبل د�خل 
معامل )لالإظهار و�لطبع و�لتحمي�ض( لكن جذبه �لعامل �لآخر، عامل �ل�سور �ملتحركة، هذ� �لعامل �لغريب �لفريد من نوعه، 
وجد نف�سه يف حالة �جنذ�ب، لي�ست حالة �لقروي �ل�ساذج �لذي تبهره �أ�سو�ء �ملدينة، لكنها حالة فا�سلة يف حياته، ونعتقد 
�أن �لفرتة من عام 1929م �إىل عام 1933م، هي �ملرحلة �لفا�سلة يف حتول »عبد �حلليم ن�رص« من م�سور فوتوغر�يف �إىل 



80

 مدر�سة �لإ�سكندرية �ل�سينمائية للت�سوير �ل�سينمائي

م�سور �سينمائي، فقد �متثل متاًما ملعلمه »�ألفيزي �أورفانيللي« يف كل �سىء و�أي �سىء تقريًبا، مل يرف�ض �لعمل و�لتعلم، 
ه مل�ستقبل قادم، �أن يكون عامل ما�سين�ست ل مانع، �أن يجد نف�سه  فكان كمن طبع قطعة من �ل�سفاف َت�سف �أيَّ فعل وُتِعدُّ
يف مو�قع خمتلفة خلف معلمه ي�سجل �حلياة �ليومية يف �رص�ئط �إخبارية ـ ل باأ�ض ـ �أن توكل �إليه �لأعمال �جلديدة فيقوم بها 

مع هذ� �لرجل ذ�ئع �ل�سيت كما كان يقال. 

العمل لدى األفيزي اأورفانيللي
يقول عبد �حلليم ن�رص)6(: »يعترب �للتحاق بعمل عنده ـ �ألفيزي �أورفانيللي ـ جمًد�«، هكذ� تبد�أ �ملقولة �لأوىل لتلميذ 
�خلو�جة، �إذ �لعمل كان من �ل�سمات �لهامة لدى »�أورفانيللي« يف ذلك �لوقت، لي�ض فقط لأنه كان ي�سجل معه �لأخبار 
�أفالم رو�ئية طويلة مل يكن »عبد �حلليم ن�رص« قد �ساهدها من قبل،  �مل�سورة، لكن لأن هذ� �لأ�ستوديو �ساهد ت�سجيل 
فكان »لما« قد قدم »قبلة يف �ل�سحر�ء« ثم ها هو فيلم �آخر تدور حكاياته بني جنبات �أ�ستوديو �ألفيزي »�لبحر بي�سحك« 
ثم تو�جد عملني هامني يف �لطريق »حتت �سوء �لقمر« و«�لكوكايني« من �أعمال �أخرى بعد �أن وجد »�ألفيزي« �سمة هامة 
يف �سخ�سية تلميذه، هي �رصعة �للتقاط، بالإ�سافة �إىل �لإتقان و�ملو�ظبة على �لعمل وهذ� �لد�أب �لبادي يف جدية �لتعامل 
مع و�قع جديد مل ياألفه من قبل، وحاول من خالل عمله لدى �خلو�جة �بن �لبلد �ل�سكندري �مليالد و�حلياة، و�ساحب 
�لأ�سول �لإيطالية و�ل�سكل �لأجنبي �أو �خلو�جاتي. يف �ملعمل كان �ألفيزي ي�سجل من خالل كامري�ته �ل�سينمائية لوحات 
ا  خا�سة بال�سينما �ل�سامتة يف ذلك �لوقت، كي تظهر بني فو��سل �ل�سور �ملتحركة، وكانت �لإجادة و�لإتقان هي �أي�سً
�إحدى �سمات »�ألفيزي« �إىل جانب �ل�رصعة، وهو ما وجده �ألفيزي لدى تلميذه فاأتاح له �لفر�سة كي يكون �ساعده �لأمين 
�أ�ستوديو، وم�سوًر�، وفنيًّا، ومنتًجا يف ذ�ت  �ألفيزي؛ حيث كان �ساحب  �أعباوؤها على  �لتي ز�دت  يف بع�ض �ملهمات 
�لوقت. يقول عبد �حلليم ن�رص)7(: »كان )�أورفانيللي(« يعد �لكتابات �لتي تظهر على �ل�سا�سة، مثل )��سرت�حة(، )ليلتكم 
�سعيدة(، )�لربنامج �لقادم(، )يف نف�ض �لربنامج(، ولقد ��ستطعت �أن �أتقن ت�سوير هذه �لالفتات، وكنت �أول م�رصي 

يقوم بها ـ على ب�ساطتها ـ و�أول ناقل لها عن )�أورفانيللي(«. 
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�إذن كان هذ� جانًبا من جو�نب �لعمل د�خل �أ�ستوديو »�ألفيزي«، وخا�سة يف �لت�سوير �ل�سينمائي �لذي مل يتوقف عند 
ا كانت هناك طباعة �لرتجمة باللغة �لفرن�سية على �لأفالم �لأمريكية �لتي كانت تعر�ض يف دور �لعر�ض،  هذ� �حلد، بل �أي�سً
ورغم �مل�سقة �لهائلة بالن�سبة لعبد �حلليم ن�رص وطبيعة �لعمل �جلديد، فاإن �ملثابرة و�لعمل دون كلل كانت �إحدى حماور 

�كت�سابه �خلربة �لعملية. 

ال�ساعد الأمين: 
يقول عبد �حلليم ن�رص)8(: »مبا �أنني �ساعده �لأمين، فقد كنت �أقوم بالق�سط �لأكرب من �لعمل، وكنت �أجد يف هذ� 
�لعمل م�سقة هائلة، فقد كان �لكالم ي�سل �إلينا على �أور�ق، فنقطع �جلمل لن�سورها على فيلم، ثم يحدث �أن ترتبك جملة 
فال تظهر على �مل�سهد �مل�سبوط لها، فنعيد �لكرة، وكنت �أق�سي �لنهار يف هذ� �لعمل، و�أ�سلخ من �لليل �سطًر� كبرًي� و�أنا 

يف �لغرفة �ل�سود�ء، وبني هذه �لآلة وتلك من �آلت �لت�سوير«. 
مل تتوقف حدود �ملهام �لعملية عند هذ� �حلد، بل بزغ جنم »عبد �حلليم ن�رص« ب�سكل يدعو �إىل �لفخر عندما وثق فيه 
�ألفيزي �أورفانيللي وبد�أ يكلفه باأعمال �أخرى مغايرة، هي مرتكز �آخـــر نحو تو�جد تلميذ �خلو�جة ك�سنايعي و�أ�سطى، ثم 
كم�سور �سينمائي، وذلك عندما كلفه »�ألفيزي �أورفانيللي« بالت�سوير �ل�سينمائي لبع�ض �لحتفاليات �ملوجودة د�خل كردون 
مدينة �لإ�سكندرية، وهي �أعمال تعتمد على قدر�ته كفرد مكلف وموؤمتن، ويف �لوقت نف�سه يقوم باإجناز ما يكلف به، 
وهذه د�ئرة �أو�سع قلياًل لكنها هامة بالن�سبة مل�سورنا عبد �حلليم ن�رص؛ حيث كانت �لبد�ية يف و�سع قدمه د�خل �ل�سينما، 
كاأحد �أهم مديري �لت�سوير �ل�سينمائي يف م�رص ـ يف زمن لحق ـ وهي حلظات كانت �ساقة وجمهدة متاًما له، لكنها كانت 

�ملعرب �حلقيقي كي يكون م�سوًر� �سينمائيًّا. 
يقول عبد �حلليم ن�رص)9(: »�زد�دت �خت�سا�ساتي عندما كلفت بع�ض �جلهات )�أورفانيللي( بت�سوير بع�ض �ملباريات 
�لريا�سية بني كلية فيكتوريا وكلية �لعبا�سية وغريها من مد�ر�ض �لإ�سكندرية، فتوليت ت�سوير هذه �لأفالم �لق�سرية، وكان 
هذ� يف عهد مل يكن �لنا�ض قد �ألفو� فيه �لت�سوير �ل�سينمائي، فكنت �أجد من �مل�سقة يف �لعمل ما يفوق �لو�سف، وكنت 
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�أحمل �ملاكينة ـ �لكامري� ـ بنف�سي و�أجري بها هنا وهناك متجنًبا متاعب �جلماهري، وكنت �أت�سبب عرًقا من كرثة �جلري، 
وكنت �سعيًد� بهذ� �ملجهود �لذي �أبذله، فقد كنت �أعرف �أنه جو�ز �ملرور �لوحيد لكي �أ�سبح م�سوًر� �سينمائيًّا«. 

�إذن من م�سور فوتوغر�فيا يف حياته �لأوىل، ثم م�سوًر� فوتوغر�فيًّا يف �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي �إىل م�سور �سينمائي 
ا ما يوؤكده عبد �حلليم ن�رص)10(:  ا من خالل هذ� �لأ�ستوديو »�ملدر�سة �لأوىل للت�سوير �ل�سينمائي« يف م�رص كلها، وهو �أي�سً �أي�سً
»�أثناء عملي يف �أ�ستوديو �ألفيزي، بد�أت �أ�سور بكامري� كينامو وكامري� دوبرنيه �لقدمية طبًعا، �سورت ��ستعر��سات �جلي�ض 

وبع�ض حفالت �لأوبر� وبع�ض �ملظاهر�ت، كما كنا ن�سور حفالت ختام �لعام �لدر��سي يف كلية فيكتوريا وغريها«. 
مل يكتِف �ألفيزي بتلقني هذ� �ل�سبي �ل�ساب، مهام �لت�سوير �ل�سينمائي فح�سب، بل �أ�سند �إليه �أعمال �ملونتاج، وهى 
�إحدى �لعمليات �لأخرى �لتي �أعطته و�أك�سبته مهارة يف خ�سائ�ض هذ� �لعامل �جلديد، عامل �ل�سينما، وهو ما يوؤكد �أن هذ� 
�ل�سكندري �خلو�جة �ألفيزي �أورفانيللي وجد يف هذ� �ل�ساب مبتغاه؛ �إذ لديه من �لقدر�ت ما يجب �أن توظف ب�سكل جيد 
وجاد، ول مانع لديه من تعلم �أية حرفة يف جمال �سناعة �ل�سينما و�لأفالم، وكان �ملونتاج يتم على كل ن�سخة من ن�سخ 

�لفيلم، ونذكر منها فيلم »حتت �سوء �لقمر«)11(. 
يف ذلك �لوقت كان �ألفيزي �أورفانيللي، يقوم بتحمي�ض وطبع �لأفالم �ل�سينمائية للغري، وكانت هناك بد�ية ق�سة 
جديدة يف حياة عبد �حلليم ن�رص، فقد تعرف على �سانع �أفالم جديدة يدعى »توجو مزر�حي«، حيث �سور له فيلمه �لأول 
�أو �أجز�ء منه ـ �لكوكاكيني ـ لدى �ألفيزي، وكذلك حتمي�سها وطبعها، وكانت هذه هي مهام عبد �حلليم ن�رص د�خل 
معامل �أ�ستوديو �ألفيزي، بل �إن �ألفيزي بد�أ يدفع بهذ� �ل�ساب خطوة �أخرى يف طريق �سناعة �ل�سينما عندما ��سطحبه معه 
كي ي�سجل بع�ض �لأفالم �لرو�ئية �لطويلة خا�سة عندما دخل »توجو مزر�حي« عامل �لإنتاج �ل�سينمائي �مل�ستمر و�سار �ألفيزي 
�أورفانيللي مت�سعًبا ومتعدد �جلو�نب، فكان لبد ل�ساعده �لأمين من �لتحرك معه يف �جتاهات عديدة �أ�سقلت لديه قدر�ته 
�أبو�به يف �لتجربة �لأوىل عندما �ساهم معه ب�سكل بد�ئي يف فيلم  �أو�سع  نته من �لولوج �إىل عامل �ل�سينما من  ك�سانع ومكَّ
»�أولد م�رص« وكم�ساعد يف �لتجربة �لثانية لتوجو مزر�حي  »�ملندوبان« وهو حلم مل يكن ي�ستطيع �أن ي�سل �إليه عبد �حلليم 

ن�رص �إل من خالل »�ألفيزي �أورفانيللي« �لذي علم هذه �ملوهبة و�كت�سب �لرهان �رصيًعا ف�سارت ركيزة يعتمد عليها. 
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يف هذ� �لوقت كان عبد �حلليم ن�رص يتقا�سى ر�تًبا �سهريًّا �سبعة جنيهات، وهو مبعايري هذ� �لزمن ر�تب �أحد كبار 
موظفي �لدولة؛ حيث كانت رو�تب �لأفندية ترت�وح ما بني �لثالثة �إىل �ل�ستة جنيهات، ولكن عبد �حلليم ن�رص وجد �أن هذ� 
�لر�تب �أقل كثرًي� من �ملجهود �ملبذول، ووثق يف قدر�ته �لفنية، فذهب �إىل �أ�ستاذه ومعلمه يطلب زيادة هذ� �لر�تب! يف 
�لوقت �لذي كان �أخوه حممود ن�رص يعمل �سبيًّا لدى �ألفيزي �أورفانيللي ـ وكان عمره يف حدود 13 عاًما ـ وملدة عامني 
�أجر �سهر وقدره  �أعطاه  �لفوتوغر�يف  �لت�سوير  �أجاد حرفية  �أنه  �أورفانيللي  �أجر �سوى تعلم هذ� �لفن، وعندما وجد  بدون 
� ـ مع �مل�سور �لفوتوغر�يف �ل�سهري يف ذلك �لوقت �أورفانيللي، عملت معه  ريال)4(. »... كانت �لبد�ية ـ و�أنا �سغري جدًّ
كم�سور فوتوغر�يف بالأ�ستوديو �خلا�ض به وذلك ملدة عامني ـ مل �أتقا�ض �أي �أجر �سوى �أنني تعلمت هذ� �لفن ـ وكان هذ� 
�؛ لأنني تعلمت جيًد� مما �أجرب �أورفانيللي على �إعطائي بعد عامني �أجًر� قدره 4 ريال يف �ل�سهر وكان هذ�  �ملقابل مفيًد� جدًّ

 .)12(»...� �لأجر كبرًي� جدًّ
ُربَّ �سارة نافعة 

فماذ� قدم �ألفيزي �أورفانيللي لعبد �حلليم ن�رص بعد هذ� �جلهد وهذ� �لتعلم؟ وكيف كان رد فعل عبد �حلليم ن�رص حيال 
موقف �أورفانيللي �لإيجابي و�ل�سلبي؟

بل كان  �ل�سغرى،  �ملن�سية  �أ�ستوديو  فقط يف  ن�رص  �حلليم  يعتمد على عبد  �أورفانيللي  �ألفيزي  يكن  �حلال مل  بطبيعة 
هناك فريق عمل �آخر م�ساعد يف ذلك �لوقت، فقد كانت هناك عنا�رص �أخرى يجري �إعد�دها )برونو �سالفي، كليليو، 
فرن�سو� فاركا�ض، بالإ�سافة �إىل �ل�سبي يف ذلك �لوقت حممود ن�رص(، وحقيقي �أن عبد �حلليم ن�رص كان �ساعده �لأمين 
�أخرى  �لتز�مات  يلتقط كل �سيء و�أي �سيء يف ي�رص و�سهولة و�إتقان و�رصعة ومو�ظبة، لكن هناك  �لذهبي �لذي  �لفتى 
وجدها �ألفيزي مربًر� لعدم رفع �أجر عبد �حلليم ن�رص �ل�سهري لي�سل �إىل ت�سعة جنيهات بدًل من �سبعة. �إن �لعتز�ز بالنف�ض 
و�لكر�مة و�لكربياء دفع عبد �حلليم ن�رص �إىل �لتهديد برتك �لعمل لقدر�ته �لفنية و�لذهنية و�حلرفية �لتي وجد نف�سه عليها، مما 
�ألزم �ألفيزي �أن يتعامل معه بلغة �جلنتلمان، و�أطلق له حرية �لختيار، فاختار �أن يرتك �لعمل لدى �ألفيزي �أورفانيللي وهو 
ل يدري �إىل �أين تكون �ملحطة �لتالية مع هذه �لتجربة �لتي �كت�سبها، و�ل�سيت �لذي كان يدور يف فلكه، فقد عرفه كل 
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�لعاملني يف �لو�سط �ل�سينمائي يف �أو�ئل �لثالثينيات، وتعامل مع عدد منهم من خالل بالتوه و�أ�ستوديو ومعمل هذ� �خلو�جة 
�ل�سكندري �لذي ر�ح يوؤ�س�ض موؤ�س�سة خا�سة ب�سناعة �ل�سينما ويخرج من حتت يديه جمموعة من م�سوري �ل�سينما، و�سار 

لكل منهما ـ �أورفانيللي ون�رص ـ ح�ساباته �خلا�سة. 
عبد �حلليم ن�رص يعرف متاًما �أنه مهني قدير رغم �سغر �سنه: »لقد مار�ست كل �سيء يف �سناعة �ل�سينما، كنت �مل�سور 
�لوظيفة لدى  �ملونتاج«)13(، وكانت  �لطبع و�لتحمي�ض و�أي�سا فن  تقريًبا؛ من حيث  �لفيلم  �لت�سوير و�مل�سئول عن  ومدير 
�ألفيزي توفر له م�سدًر� م�سموًنا من �لرزق يدفع منه �أمور حياته من م�سكن وماأكل وم�رصب وتنقالت، وكما قلنا فقد كان 
�لر�تب يعطيه مكانة وعي�ًسا كرمًيا بني �أقر�نه، ولكن ها هو �ألفيزي لأول مرة )يركب دماغه(، فقد قدم ل�ساعده �لأمين 
�سهادة تفيد �أنه �أتقن �لعمليات �لفنية وبخا�سة �لت�سوير �ل�سينمائي، و�أنه كان م�ساعًد� له، ووجد عبد �حلليم ن�رص نف�سه دون 

عمل، وعلى غري هدى ظل يقلب تلك �لأمور يف ر�أ�سه وهو ل يدري �إىل �أين تكون حمطته �لتالية. 

لقاء مع توجو مزراحي 
و�سط هذه �ل�رص�عات بني �لنف�ض �ملعتزة بالكر�مة و�لكربياء، ورف�ض �لعمل و�لبحث عن م�سدر �آخر، يظهر رجل 
�آخر يف حياة هذه �لعبقرية �ل�سينمائية �لوليدة، رجل تعامل معه على هام�ض �أ�ستوديو �ألفيزي يف بع�ض �أعماله �سو�ء كانت 
�ل�سينما �مل�رصية وموؤ�س�ض مدر�سة �لإ�سكندرية يف  �لرجل �سوى فنان  �ألفيزي، مل يكن هذ�  �أو م�ساعًد� مع  للغري  ت�سغياًل 
�لإخر�ج �ل�سينمائي »توجو مزر�حي«، عندما تالقيا على �إحدى بقاع كورني�ض �لإ�سكندرية فجاأة، وبدون �أية منا�سبة �أو 
لقاء حمدد �سلًفا: »�أح�س�ست بيد تخبط على كتفي يف حنو، و��ستدرت لأرى خلفي توجو مزر�حي، كان توجو يعرفني، 

فقد قمت بت�سوير فيلم له �أثناء عملي مع �أورفانيللي«)14(. 
�إذن هي هدية �ل�سماء، فقد ذهب توجو �إىل �أورفانيللي؛ لالتفاق معه على �أعمال جديدة خا�سة به، ووجد �أن جدول 
�أورفانيللي مزدحم يف �لتوقيت �لذي حدده توجو مزر�حي، بحث عن عبد �حلليم ن�رص، لكنه مل يكن موجوًد� هناك، فقد 
تو�سم توجو يف �ل�ساب عبد �حلليم ن�رص م�رصوع م�سور �سينمائي ميكن �أن يحل له معادلة ت�سوير �أعماله �ل�سينمائية، و�نتهز 
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توجو هذه �لفر�سة وحدثه عن م�رصوعاته �لقادمة: »�أجبت: زي ما �إنت �سايف! قلت له و�أنا �أمد يدي بال�سهادة �لتي ح�سلت 
عليها من �أورفانيللي، فقر�أها على عجل وقال يل: يبقى �تفقنا، �أنا رحت لك هناك عل�سان �أتفق معاك على �سغل، لكن ما 

د�م لقيتك �تفقنا، ود�ض يده يف جيبه و�أخرج ثالثني جنيًها دفعها يل وهو يقول دي ماهية ثالثة �أ�سهر«)15(. 
مل ي�سدق عبد �حلليم ن�رص نف�سه من �سدة �جلدية �لتي كان عليها توجو مزر�حي، فقد كان �سادًقا معه، لي�ض هذ� 
ا �عترب عبد �حلليم ن�رص �أن هذ� �لت�رصف تقدير ملجهوده، بالإ�سافة �إىل �أن توجو مزر�حي قد قام بتوفري مبلغ  فح�سب بل �أي�سً
�آخر من �ملال �أكرب بكثري مما يدفعه �ألفيزي �أورفانيللي، و�أن �لنتيجة قد تكون و�حدة، ولكنه ك�سب م�سوًر� �سينمائيًّا جمتهًد� 

� وجيًد�، وودعه توجو مزر�حي: »�أول ما �أرجع من �أوروبا حاطلبك وحن�ستغل على طول«)16(.  وجادًّ
يف منطقة �لرمل ـ وعلى وجه �خل�سو�ض منطقة باكو�ض �ل�سعبية �ملتاخمة حلي جليم �لر�قي وحتديًد� �سارع حجر �لنو�تية 
وجد »توجو مزر�حي« غايته، مكاًنا معزوًل ناحية �رصيط �سكة حديد ـ قطار �أبي قري ـ �أطلق عليه مب�سطلح �لع�رص جر�ج، 
مكاًنا م�ستوفًيا ل تتعدى م�ساحته مائتني وخم�سني مرًت� مربًعا، وقرر �أن يكون هو �أ�ستوديو »توجو مزر�حي« ر�بع �أ�ستوديو 
فيلم   كوندور  و�أ�ستوديو  �أورفانيللي،  �ألفيزي  و�أ�ستوديو  �لإيطالية،  �مل�رصية  �ل�رصكة  �أ�ستوديو  بعد  �لإ�سكندرية  يف  يقام 
لإبر�هيم وبدر لما. �أقيم �لأ�ستوديو ناحية �سحر�ء فيكتوريا ـ جهزه توجو مزر�حي؛ كي يكون بالتوه ي�سور فيه �أعماله 
�ل�سينمائية، وهو �أ�ستوديو متو��سع مبعايري تقييم �لع�رص �حلديث، ولكن عنا�رصه كانت  �سابًّا متقًد� يحب �ل�سينما ويحاول 

�أن يقدم ما هو جديد. 
»كان يدير �لأ�ستوديو ثالثة �أفر�د ل غري«)17(، هذ� ما �أكده �لر�حل حممود ن�رص فقد كان �لأ�ستوديو مملوًكا للمنتج 
و�ملخرج و�لقا�ض »توجو مزر�حي« ويقوم باأعمال �لت�سوير و�إد�رته من �إ�ساءة وطبع وحتمي�ض ومونتاج عبد �حلليم ن�رص، 
بالإ�سافة �إىل حممود ن�رص �لذي �نتقل كم�ساعد لأخيه يف هذ� �لعمل، وتعلم على يديه فنون �لت�سوير و�لإ�ساءة وعمل 
�ملونتاج و�ملعمل ـ عندما كان يذهب مبا مت ت�سويره �إىل معامل �أ�ستوديو �ألفيزي لتنفيذ �لعمليات �لفنية هناك ـ وهو ما يوؤكده 
حممود ن�رص: »كانو� يح�رصون لفيلم با�سم �لدكتور فرحات �لذي يخرجه توجو مزر�حي، وترك �لت�سوير لعبده ن�رص، 
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كنت �أقوم مب�ساعدته، كم�ساعد م�سور مقابل �أجر قدره جنيهان �سهريًّا بالإ�سافة �إىل �أبونيه جماًنا لركوب �لرت�م«)18(، لي�ض 
هذ� فح�سب: »بل كم�ساعد �إ�ساءة ومونتاج ومعمل وعامل عر�ض لروؤية ما �سورناه«)19(. 

كان ُعْمُر حممود ن�رص يف ذلك �لوقت جتاوز �خلم�سة ع�رص عاًما بقليل. 

اإنتاجات اأ�ستوديو توجو مزراحي 
�أ�ستوديو توجو مزر�حي و�إنتاجاته �لتي قدمت حتى نهاية �لثالثينيات كانت تقوم على عاتق هوؤلء �لرجال �لثالثة، 
وجنح »توجو مزر�حي« يف ��ستخد�م جنوم عنا�رص �لفرجة يف هذ� �لزمان مثلما جنح �ألفيزي �أورفانيللي يف �أن يقدم �خللطة 
�ل�سحرية لنفاذ �لأفالم �إىل �جلماهري وتو�ليها و�رتباط �لنا�ض بها، لي�ض هذ� فح�سب بل كانت بد�ية �إبد�عية لكل من توجو 
لل�سورة  �لإبد�ع  �حلرية يف  مطلق  له  توجو،  لدى  نف�سه  وجد  �لذي  ن�رص  �حلليم  وعبد  ـ  �أخرى  ق�سة  وتلك  ـ  مزر�حي 
�سو�ء كانت د�خل �لبالتوه �أو خارج �لأ�ستوديو، ور�سم معامل �أخرى ل�سورة مدر�سة �لإ�سكندرية يف �لت�سوير �ل�سينمائي 

��ستكماًل لعنا�رص �ل�سق �لأجنبي فيها، لكن بد� �أن هذ� 
�ل�ساب �ل�سغري �لذي مل يتجاوز �لثانية و�لع�رصين ينطلق 
موهبته  من  ا  �أي�سً �لكثري  فاأعطاه  كثرًي�،  �أحبه  عامل  يف 
�لتي  �لأفالم  جنوم  ذلك  �إىل  �إ�سافة  وقريحته  ومز�جيته 
تعامل معها يف هذه �لفرتة و�لتي تركت نف�سها بني يدي 
عبد �حلليم ن�رص يعرب من خاللها عن �لتفاعالت �لدر�مية 
ب�سكل  �عتمدت  �ملختلفة و�لتي  �ل�سينمائية  �لن�سو�ض  يف 
�سو�ء كانت كوميدية  �ملفارقات  على  ورئي�سي  �أ�سا�سي 

�سالوم و�أحمد �حلد�د يف فيلم "�لعز بهدله" عام 1937م�أو تر�جيدية. 
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ما يقرب من خم�سة ع�رص فيلًما خالل تلك �لفرتة �لزمنية ـ حتى �أو�ئل �لأربعينيات ـ قدمها كم�سور عبد �حلليم ن�رص 
مع توجو مزر�حي ـ منها فيلمان فقط لفوؤ�د �جلز�يريل ـ لكن �ل�سمة �لهامة فيها �أن �أبطال تلك �لأعمال هم �لثنائي �ل�سهري يف 
�ل�سينما �مل�رصية فوزي و�إح�سان �جلز�يريل وكذلك جنم م�رص �لأ�سمر ـ بربري م�رص �لوحيد ـ علي �لك�سار، فقد �سكلو� 
� �أعادت  غالبية �لأفالم �ملنتجة من خالل �أ�ستوديو توجو، ولعبو� �أدو�ًر� كوميدية تعتمد على �ملوؤلف، منها �أفالم هامة جدًّ
�كت�ساف وقر�ءة �ل�سينما �مل�رصية من جديد )لغة �إخر�ج ولغة �سورة( بد�ية من: �ملندوبان، �لدكتور فرحات، �لبحار، �لتي 
�أعيد �إنتاجها بطاقم من �ملمثلني �ليونانيني ومن �إخر�ج توجو مزر�حي، �لعز بهدلة، عثمان وعلي، �لبا�سمقاول، و�سوًل 

فوزي �جلز�يريل و�أحمد �حلد�د يف فيلم "�لبا�سمقاول عام 1940م�سالوم
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�إىل قلب �مر�أة، �إنتاج عام 1940م، وهو ما �سوف نحاول �أن نعيد قر�ءته فيما بعد، بالإ�سافة �إىل ��ستخد�م �ملمكن د�ئًما 
د�خل �لأ�ستوديو من حمدودية �لإ�ساءة و�ملناظر، وحماولة وجود فو��سلـ  عبارة عن م�ساهد خارجية تعتمد ب�سكل �أ�سا�سي 
على عن�رص �ملكان، �لطريق، ميد�ن، �لكورني�ض، حمطة، فندق، حديقة، مبنى �ل�سحة �لعاملية... �إلخ، من �لعنا�رص 
�جلذ�بة ملدينة �لإ�سكندرية، رغم بطء حركة �لكامري� وحجمها و�سعوبة �لتنقل بها من مكان لآخر بي�رص و�سهولة، لكن 
�لأكيد �أن عبد �حلليم ن�رص من خالل ما �سوره يف تلك �لفرتة �أكد على جتاوزه لإبد�ع �أ�ستاذه �ألفيزي �أورفانيللي، و�سـاغ 

من فكره وجهده بناء مدر�سة �لإ�سكندرية يف �لت�سوير �ل�سينمائي ب�سكل خمتلف. 

الدكتور فرحات قبل البداية 
�لبد�ية �حلقيقية لعبد �حلليم ن�رص مع فيلم �لدكتور فرحات �لتي تدور حكايته حول مدير �أحد �لفنادق بالإ�سكندرية 
وبحثه عن مرتجم ليعمل لديه، ويت�سادف �أن يذهب فرحات �إىل �لفندق بحًثا عن عمل فيدفع كي يعمل يف هذه �لوظيفة 
ـ يلعب �لدور فوزي �جلز�يريل ـ يف هذ� �لفندق يتعرف فرحات على �لدكتور حلمي ـ يلعب �لدور توجو مزر�حي ـ وهو 
�لذي يتخفى ول يعلن عن و�سوله حتى يخترب نونا ـ �أمينة حممد ـ ومدى حبها ل�سخ�سه �أو ملكانته، يف هذ� �لفندق يو�فق 
فرحات �أن يلعب دور حلمي، ويتقدم �إىل و�لد نونا للزو�ج منها، لكن نونا ت�سعر بعدم رغبتها يف �لرتباط به و�أنه ل ميكن 
�أن يكون طبيًبا، فتقرر هي و�سديقتها حتية ـ حتية حممد قبل �أن تكون حتية كاريوكا ـ �إرهاق هذ� �لطبيب وم�ساعدتها من 
�أجل �أن يطف�ض ويقرر �لرحيل، بينما يقرر �لدكتور حلمي �أن يلعب دور �ملوظف �لب�سيط من �أجل �أن يخترب نونا... ي�سقط 
فرحات �رصيع �لرحالت و�ل�سهر�ت �لتي تعدها نونا وحتية، يقوم حلمي ليعالج فرحات ويك�سف عن �سخ�سيته ويتزوج 

نونا، بينما يقدم فرحات �إىل زوجته �أم حممد. 
يف هذ� �لفيلم يعتمد توجو على كوميديا �ملوقف وحماولة حتقيقها �سينمائيًّا عرب �سورة عبد �حلليم ن�رص، بد�ية من 
و�سول �لدكتور حلمي، مروًر� بكل �مل�ساهد �خلارجية �لتي �عتمد فيها عبد �حلليم ن�رص على �أن يكون مادة جاذبة لعني 
�ملتفرج من ميناء و�سو�طئ وطريق �لكورني�ض، فقد تعلم من جتربة »�ملندوبان« �لتي �سارك فيها �ألفيزي �أورفانيللي، ور�سم 
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ا ع�سقه  بع�ض �سور �حلياة �ليومية لدى �أحد �حلالقني �أو ميد�ن �ملن�سية، �أو �ساطئ �لإ�سكندرية و�لقو�رب �لر��سية، م�ستخل�سً
للمكان و�ساعرية ما ير�ه كي يعك�ض من خالل �سوره �ل�سينمائية خا�سة م�ساهد �لبالج و�لكورني�ض، رغم حمدودية �ل�سورة 
م�ستخدًما �لإ�ساءة �لطبيعية �ل�ساطعة يف حماولة تقدمي تلك �للوحات �ملبذول فيها جهد كبري نظًر� لكرب حجم �لكامري� وثباتها 
و�إد�رتها كما �سبق و�أن ذكرنا �إ�سافة �إىل حماولة �لهروب من �لبالتوه نظر� ل�سعف �لإمكانيات به. ويف تقديرنا هي حماولة 
للخروج عن �ملاألوف؛ حيث �لأحد�ث كانت تدور د�خل علب، �أو من حجرة �إىل �أخرى، وميكن �أن جندها يف بع�ض 
�لأفالم �ملنتجة يف �لفرتة نف�سها، ولكن ما يعنينا هنا هو �إمكانية �حلركة يف �مل�ساهد �خلارجية وت�سويرها �لذي يرجع كما 
�سبق و�أن ذكرنا لقدر�ت �ل�سانعـ  �مل�سور عبد �حلليم ن�رصـ  على ت�سوير مثل هذه �مل�ساهد يف �ل�سينما �لوثائقية و�ل�رص�ئط �لتي 
عمل عليها خالل تو�جده لدى �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي، بالإ�سافة �إىل قدرة عبد �حلليم ن�رص على �إ�ساءة �لوجوه �ملختلفة 
ا لديه �ملعرفة بخفايا �لت�سوير �ل�سينمائي فيتحقق من خاللهما �ختيار �لزو�يا �ملنا�سبة، وخلق �جلو  و�لتن�سيق مع توجو وهو �أي�سً
�لعام لكل م�سهد مع �لو�سع يف �لعتبار خلق �لتو�زن د�خل �لكادر و�مليل �إىل �لناحية �جلمالية للم�سهد ب�سكل عام، لذ� ياأتي 
�ملمثل يف �ملقام �لأول ليظهر يف �أح�سن �سورة مبا يتو�فق من �إ�ساءة تربز دوره وتقربه من �ملتفرج، �إ�سافة �إىل هذ� تو�جد 

كوميديا �ملوقف وتتابع �لأحد�ث و�إيقاع �لفيلم. كل ذلك ناجت عن وحدة �مل�سهد و�ملونتاج بني �للقطات �ملختلفة. 

خربة الرواد يف مدر�سة الإ�سكندرية 
يقول عبد �حلليم ن�رص: »�سناعة �ل�سينما يف م�رص قامت على �أكتاف عدد من �لرجال �ملجازفني«)20(. 

رمبا كانت تلك �ملقولة هي �إحدى مفاتيح �ل�سخ�سية �خلا�سة برو�د �ل�سينما �مل�رصية من مدر�سة �لإ�سكندرية يف �لت�سوير 
�لتي  �لأوىل  �ل�سعوبات  �لتغلب على  �أجل  �لإبد�ع و�لبتكار و�ملحاولة من  �ل�سينمائي، وهى دللة على مدى  و�لإخر�ج 
�ساهدتها هذه �ل�سناعة منذ �لزمن �لأول، فقد �عتمدت على �كت�ساب فنون �حلرفية من خالل �لعمل ونظرية �خلطاأ و�ل�سو�ب 
و�أن �لفر�سة �أتيحت للمغامرين و�ملجازفني فقط يف �أن ي�سقو� طريقهم بثبات، و�لعمل يف كافة �ملهن و�حلرف �لقائمة عليها 
هذه �ل�سناعة وعدم �خلوف من قلة �لإمكانيات و�لتغلب عليها باجلهد و�لعطاء، وبالتايل خلق مدر�سة ذ�ت طبيعة خا�سة هي 
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مناخ �ملتو�سط �لذي ي�سمح للمبدع �ل�سكندري باإيجاد �حللول �ملنا�سبة يف �لوقت �ملالئم؛ بالإ�سافة �إىل طبيعة هوؤلء �لرجال 
من حيث �ملوهبة �لتي كللت طريق �لنجاح بالعزمية و�لإ�رص�ر، و�إل كان م�سريهم �لإهمال و�لن�سيان، فالتاريخ ل يذكر 

�إل �لعالمات �لفارقة. 
مدر�سة  من  نعلم  كما  �ملنهج  كال�سيكي  ـ  ن�رص  �حلليم  عبد  ـ  �أ�ستاذنا  »بد�أ  �سيمي)21(:  �سعيد  �لت�سوير  مدير  يقول 
�لإ�سكندرية وعلى يدي معلمه �ألفيزي �أورفانيللي، ولكنه تفوق على معلمه وكل جيله، بد�أ ي�ستخل�ض لنف�سه ما ميكن �أن 
ن�سميه ـ �لكال�سيكية �ملتقدمة و�ملتقنة ـ �لتي يدخل بني جو�نبها بناء �سوئي به كثري من �لإ�ساءة �لالزمة �أو �إ�ساءة �ملوقف، 

و�لتي تنف�سل وتبتعد عن �لقالب �لكال�سيكى �جلامد �لذى مييل �إىل مر�عاة �ل�سكال �لتقليدية �ملتعارف عليها«. 
حقيقة �لأمر �إن ما قاله �سعيد �سيمي عن عبد �حلليم ن�رص يف هذه �جلزئية ما هو �إل �لتطور �لطبيعي �لذي �أ�سافته مدر�سة 
�لإ�سكندرية يف �لت�سوير �ل�سينمائي و�أ�سفر يف نهاية �لأمر عن �ل�سورة �لب�رصية يف �ل�سينما �مل�رصية ب�سكل عام وفيما قدمه 
ذلك  �ساأنه يف  �لده�سة  و�إثارة  �ل�ستمر�ر  على  بقدرته  ن�رص  �حلليم  عبد  تفوق  رمبا  خا�ض،  ب�سكل  �لإ�سكندرية  م�سورو 
ال ـ مما ل �سك فيه ـ مالمح هامة لتلك �ل�سمات �لتي  �ساأن معلمه �ألفيزي �أورفانيللي، هذ� �ل�سكندري �لآخر، لكنهما �َسكَّ
�أ�سار �إليها �سعيد �سيمي، ورمبا عند �لتعر�ض لبع�ض م�سورى تلك �ملدر�سة على وجه �خل�سو�ض تالحظ �أن تلك �ل�سمات 
�مل�سرتكة فيما بينهم وبني �ألفيزي �أورفانيللي وعبد �حلليم ن�رص هي ما متيز به كالهما )�لتو��سع و�لبعد عن �لغرور، وحماولة 
�لتفرد(. �إن �لفرق يف �لعمر بينهما ع�رص �سنو�ت، لكن كل و�حد منهما جاَزَف من �أجل �أن ي�سع ��سمه �لفني يف م�سافِّ 
�لرو�د دون �أن يجعل تلك ق�سيته بل ما ينتجه من �أعمال فنية هي خري �ساهد على قدرتها �لإبد�عية، خا�سة �كت�ساف عو�مل 
و�أماكن جديدة ت�سكل مالمح معاجلتهما للدر�ما عرب �ل�سور �ملرئية، فتلك �لأماكن جعلت �إتاحة فر�سة �لروؤية و�مل�ساهدة 
�أكرث و�سوًحا عند تكثيف �لدر�ما �لتي يعمل عليها �سينمائيًّا، وبالتايل تقدمي بناء �سوئي متقن معرب عن �لأزمة �أو �ملوقف 
وبطبيعة �حلال �لبتعاد عن �لأ�سكال �لكال�سيكية �لتي بد�أت بها عمليات �لت�سوير �ل�سينمائي �لأوىل وجتاوزها مرحليًّا بعد 
ا يف �سوق ت�سوير �لأفالم �ل�سينمائية �ملو�زية  �زدياد �خلربة و�حلرفة و�كت�ساب �ملعارف ومعرفة حجم و�إمكانيات �لعاملني �أي�سً

لالإنتاج �لفيلمي، وم�ساهدة �لتجارب �ملثيلة و�ملوجودة بال�سوق يف ذلك �لوقت. 
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تطور الأ�سلوب ال�سينمائي
وتطور  �لأفالم  �سناعة  حرفية  نوعية  يف  �لتح�سن  �ساحبت  �لتي  �لتطوير  عمليات  نتيجة  ا  �أي�سً تطور  �لأ�سلوب  هذ� 
�ملعد�ت، مثال ذلك �ختالف نوعية �لفيلم �خلام �مل�ستخدم ب�سكل �أف�سل �إىل جانب تطور �أدو�ت �لإ�ساءة، �لتي كانت �أول 
�لأمر بد�ئية، وقدرة مدير �لت�سوير على حتريك �لكامري� ب�سكل متدرج و�إيجابي، وهو �لذي �أعطى لنا توظيًفا �آخر لأحجام 
�للقطات بدًل من �إطالق �ملمثل �أو جمموعة �ملمثلني يف لقطة عامة، لذ� ظهرت �إمكانيات �ل�سانع و�لكامري� يف �لقرت�ب 
من �ملو�سوع ب�سكل مركز �أو �إظهار جزء منه، �إىل جانب ذلك مل يعد مو�سوع �لفيلم حكاية رتيبة جامدة، بل ظهر عن�رص 
خمتلف يف �ل�رصد مع تطور �ملونتاج باإ�سهام حركة �لكامري� و�للقطات، وبالتايل �أ�سبح هناك بناء ل�سكل �مل�سهد �ملكون من 
عدد من �للقطات مع �للتز�م بالتكوين يف �للقطة �ل�سينمائية ـ �عتماًد� على خربة �ل�سانع عندما كان م�سوًر� فوتوغر�فيًّا ـ 

وهو �لأمر �لذي َميَّز م�سوًر� عن قرينه يف �ملهنة. 
لذ� فقد ��ست�سعر عبد �حلليم ن�رصـ  بعد فيلمه »�لبحار« �لذي �سوره مع توجو مزر�حي 1935مـ  �أن �ل�سورة �لتي قدمها 
يف هذ� �لعمل �أتت خمتلفة متاًما عن �سابق �أعماله، ومتيزه و�سط �أقر�نه من مديري �لت�سوير، فقد كان له موقف خا�ض به، 
ودفاًعا عن كونه مدير ت�سوير، هذ� �لعمل �لذى �أ�سادت به �ل�سحف يف ذلك �لوقت، ومل ت�رص �إليه بكلمة، بل �ن�سب 
�لكالم و�سار يف �جتاه خمرج �لعمل »توجو مزر�حي«، مما حد� به �إىل خماطبة جملة �لعرو�سة و�لفن �ل�سينمائي يف �أكتوبر 
1935م يف غ�سب �سديد؛ حيث مل يتم �لتنويه �إىل �سخ�سه يف هذ� �لفيلم، وبالتايل قامت �ملجلة  بالرد عليه يف �سكل 
�عتذ�ر وتهنئة و�إ�سادة يف �لوقت نف�سه: »ن�رصنا يف �لعدد �ل�سابق نقًد� ل�رصيط »�لبحار« �لذي �أخرجه �ملخرج �ل�سكندري 
توجو مزر�حي، وقد �أف�سنا يف �حلديث عن هذ� �ل�رصيط من عدة نو�ٍح و�ساء �سيق �ملقام �إىل عدم ذكر ت�سوير �ل�رصيط 
�أنه لي�ض يف ت�سوير �ل�رصيط ما نوؤ�خذ )توجو( عليه، و�إن كان حمرر هذه �ملجلة يعجب ب�ساب  ا عندما ذكرنا  خ�سو�سً
م�سـري ممن يتولون �لأعمال �لفنية كالت�سوير �ل�سينمائي يف �لأفالم �مل�رصية، هو �لأ�ستاذ »عبد �حلليم ن�رص«؛ لأنه عرف عنه 
منذ �سنو�ت �سغفه بفن �لت�سوير �ل�سينمائي، وتقدمه �ل�رصيع يف فنه مما يب�رص مب�ستقبل باهر له. فاإذ� كان �ملحرر قد �أغفله يف 
نقد �رصيط »�لبحار« فلي�ض هذ� عن ق�سد �أو لأن )��سم �مل�رصي( مل يلفت نظره كما �ساء م�سورنا �أن يقول يف خطابه �لذي 
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�أر�سله ليعتب علينا فيه �إهمالنا �إياه، فاإذ� كان �ملحرر قد �أ�سار �إىل »توجو« من ناحية �لت�سوير، فالأنه هو �مل�سئول عن كل ما 
يف �ل�رصيط ولي�ض يف هذ� �إنكار ملجهود »عبد �حلليم ن�رص«؛ لأننا �أول من �سجعه وع�سده و�أبدى �لإعجاب برب�عته وقدرته. 
ون�سيف �إىل ذلك �أن »عبد �حلليم« هو �أ�سغر م�سور �سينمائي م�رصي، ف�سنه ل يتجاوز �لثانية و�لع�رصين، ومع ذلك فقد 
خرجت من حتت يديه �أفالم تعترب غاية يف دقة �لت�سوير و�سفاته، ولعلنا بهذه �لكلمة نكون قد قمنا بو�جب �لت�سجيع نحو 

هذ� �لفنان �ل�ساب جز�ء كفاحه �لفني وجهده �ل�ساهد يف �لأفالم �ملحلية �لتي قام بت�سويرها«)22(. 
هذه �سورة لإح�سا�ض فنان �ساب بقيمة عمله و�إبد�عه �ل�سينمائي وغريته نتيجة لعدم ذكر ��سمه كمدير ت�سوير ل�رص�ئط 
»�لبحار«، و�جلهد �ملبذول فيه، و�سعوره بالتفوق و�سط جمموعة �مل�سورين �لعاملني يف �حلقل �ل�سينمائي، بل وتفوقه على 
�لكثريين ممن حوله، وهي حلظة تتويج مل�سو�ر ـ رغم ق�رصه ـ يف عامل �ل�سينما منذ �أن عمل لدى �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي 
معلمه �لأول عام 1929م  ـ و�سوًل �إىل فيلم »�لبحار« عام 1935م، لذ� بد�أ نبوغ هذ� �مل�سور �ل�سغري »عبد �حلليم ن�رص« 

مه هذ� �مل�سور �لفنان يف حياته كمدير ت�سوير كي ي�ستكمل م�سريته �لفنية؟ ليبقى �ل�سوؤ�ل �لهامُّ �أّي �أ�سلوب قدَّ
يقول �سعيد �سيمي)23(: »لقد بد�أ �أ�ستاذنا كال�سيكي �ملنهج كما نعلم من خالل جمموعة مدر�سة �لإ�سكندرية، وميكن 
بكل �رص�حة �أن نطلق على �أ�سلوبه يف �لت�سوير باأنه �ل�سهل �ملمتنع؛ فهو يعطي لل�سورة �ل�سينمائية دللة تبدو للوهلة �لأوىل 

ب�سيطة، ولكن يف جوهرها وحقيقتها حتمل كثرًي� من مو��سفات �لوعي �لفني �لر�قي و�حل�ض �لب�رصي �ملرهف«. 

التجارب الأوىل و�سينما عبد احلليم ن�رش 
رمبا لو تناولنا بع�ض �لأعمال �ل�سينمائية �لتي قدمها »عبد �حلليم ن�رص« يف �سنو�ته �لأوىل ب�سكل ع�سو�ئي، جند �أن �مل�سرية 
تر�وحت بني �أعمال �سينمائية توؤكد دوره كموؤ�س�ض من موؤ�س�سي مدر�سة �لت�سوير �ل�سينمائي يف مدر�سة �لإ�سكندرية؛ حيث 
يلعب �مل�سور �ل�سينمائي بالإ�سافة �إىل جمموع �ملمثلني �لدور �لرئي�سي يف �لتاأكيد على عن�رص �ل�سورة، �إمكانياتها وتوظيفها 
للمو�قف �لدر�مية �لتي تطر�أ على �لعمل من ت�ساعد �حلبكة �أو �ل�رص�ع �لدر�مي نتيجة تبادل للمو�قف �أو تناق�سها وهو ما جنده 
كمثال يف فيلم »�لعز بهدلة« �إنتاج عام 1937م، يف هذ� �لفيلم ن�ساهد �سالوم ودكانه �ملجاور لدكان �جلز�ر �لذي يعمل 
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فيه �سديقه عبده �سبي �جلز�ر، وقد �رتبطا باإ�سرت و�أمينة من �أجل �لزو�ج، ولكن �لظروف �حلياتية ل ت�ساعدهما، ي�سرتي 
�سالوم جمموعة من �لأور�ق ت�سلح ورق لف قدمية ومتهالكة وهو ل يدري �أنها �سند�ت ذ�ت قيمة، ويكت�سف بال�سدفة 
ذلك عندما يحاول �أحد �ملارة �رص�ء �سند باأكرث من قيمة �لورق �لذي ��سرت�ه، ويتابعه من بعيد ليكت�سف �أن هذه �لأور�ق ما 
هي �إل �سند�ت لها قيمة بالبور�سة، فيذهب �إىل �سديقه عبده ويخربه، فتتحول حياتهما من حالة �ل�سعلكة �إىل رجال �أعمال 
لهما بنك خا�ض با�سميهما ي�ساربان يف �لبور�سة وهما �للذ�ن ل يفقهان �سيًئا يف عامل رجال �لأعمال عن طريق لعبة �سهرية 
� يف زمن ما�ٍض هي كعب �أحد �خلر�ف �لذي ي�ستخدم يف �تخاذ �لقر�ر �أو �أي قر�ر م�سريي، وتلعب قر�ر�تهما لعبة  جدًّ
�لرتبح، ويتحولن �إىل �أثرياء، وينتقالن �إىل عامل �آخر ل يعرفانه؛ حيث �ملظاهر �لجتماعية �جلديدة بالن�سبة لهما و�حلفالت 
�لذي يحول  �لرث�ء  �لقيم، و�نبهار بهذ�  ن�ساء من طبقة جديدة، وما ي�ساحب تلك �حلالة من تف�سخ  يف  و�لرتباط مع 
حياتهما �إىل جحيم، وتت�ساعد �ملو�قف �لدر�مية لينهار �لبنك يف �لنهاية ويعلن �إفال�سه ويعود� من حيث �أتيا. يف هذ� �لفيلم 
حيل ت�سويرية كثرية بع�سها يقدم د�خل �لأ�ستوديو )�ملكتب، د�ئرة �ملوظفني، �حلفالت و�لبذخ، �حلارة( و�أخرى خارج 
�لأ�ستوديو وهي قليلة يف تتبع �سالوم لل�سخ�ض �لذي ��سرتى منه �ل�سند و�لذهاب �إىل منطقة حمطة �لرمل، مبنى �ل�سحة 
�لغامرة للم�سهد  �لعاملية، �لكورني�ض من بعيد، وهي بد�يات حاول فيها عبد �حلليم ن�رص �لبتعاد عن ��ستخد�م �لإ�ساءة 
�إ�ساءة ب�سكل خمتلف خللق حالة خا�سة لكل م�سهد و�لتعبري عنه ب�سور �سينمائية ب�سيطة وخمتلفة ليوؤكد على  و��ستخد�م 
قدرته على �ل�سيطرة يف توليف �مل�سهد ب�رصيًّا. و�لفيلم خمتلف بطبيعة �حلال عن فيلم »�ملندوبان« �إنتاج عام 1935م و�لذي 

�سارك فيه �ألفيزي �أورفانيللي، لكنه ياأتي يف �لإطار نف�سه، خا�سة �للقطات �خلارجية �لتي تعتمد على �لإ�ساءة �لطبيعية. 
�أما »�لبا�سمقاول« �إنتاج 1940م فهو منوذج �آخر �أكرث تقدًما يف �ختيار عنا�رصه �ل�سينمائية، بني �لتو�جد يف �لقاهرة 
وذهاب هذ� �لبا�سمقاول ـ �ملعلم بحبح فوزي �جلز�يريل و�سبيه ـ يف مهمة ر�سمية يف مدينة �لإ�سكندرية و�لنزول يف فندق 
مري�مار؛ حيث تلعب �مل�سادفات و�ملفارقات لعبة �أخرى بعد �أن تكلفه ميمي وزوزو �سكيب باأن يلعب دور �لأ�ستاذ ح�سن 
فايق �لذي يرف�ض �لزو�ج باإحد�هما يف �لوقت �لذي ياأتي �إىل �لفندق �لعم ب�سارة و�كيم لتتو�ىل �ملو�قف مع ظهور �إحدى 
�ملربيات �لتي يلهث ور�ءها �ملعلم بحبح، هي �إح�سان �جلز�يريل، »يف هذه �لأجو�ء هناك عنا�رص �تز�ن يف �لإ�ساءة �لد�خلية 
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يف بهو �لفندق وممر�ته وبع�ض �حلجر�ت مع �لإ�ساءة �لتي تغمر �ملكان عند مدخل �لفندق �أو يف �حلديقة �لتي جتل�ض فيها 
�ملربية«، وبني هذ� وذ�ك هناك نقطة هامة هي تقدمي هذ� �لبناء �ل�سوئي �ملتقن لكي يعرب تكثيفها عرب �ل�سور �ل�سينمائية، ودون 
�لإح�سا�ض باأن ور�ء هذ� جهًد� م�سوًر�، بل خلق حالة م�سهدية رغم ب�ساطة �لفكرة وتكر�رها بني وقت و�آخر، وهي يف 
ت�سورنا �أن هذ� �متياز �لعمل مع خمرج فاهم وو�ٍع مثل »توجو مزر�حي« �لذى �أطلق يد »عبد �حلليم ن�رص« و�سار �رصيًكا له 

يف �إبد�عاته �لأوىل. 
�أهم من قدمو� �سخ�سيتني »علي  �أحد  �حلليم ن�رص«  �أن »عبد  �أن نذكر  �ملجال  �لبيانات يف هذ�  يهمنا من هذه  ا  �أي�سً
�لك�سار« يف عام 1939م عندما قام بدور »غفري �لدرك« وهو �إبهار يف ذلك �لوقت؛ حيث �سخ�سية عثمان عبد �لبا�سط 
�لعامل �لفقري �لذي يطرد هو وزميله عزوز من �لعمل يف �إحدى خطوط �إ�سالح �أ�سالك �لتليفون و�لتلغر�ف بعد �أن �ساهده 
�ساحب �لعمل وهو يحب خادمته ويغازلها، لتبد�أ رحلة �لبحث عن عمل جديد، ويجد فر�سة لدى �رصكة »علي بك« وفى 
هذه �ل�رصكة يجد �أن �جلميع يعاملونه باحرت�م مبالغ فيه ول يدري لذلك �سبًبا، لكن زميله بندق يجد �ل�رص يف هذ� �لت�سابه 
بينه وبني »علي بك«. وفى هذ� �لإطار يخلق توجو مع عبد �حلليم كوميديا �ملوقف �لتي ت�ستمر حتى ُت�رصق خزينة �ل�رصكة، 
وي�سك �جلميع يف ت�رصفات »علي بك« يف �لوقت �لذي يهرب فيه عثمان وبندق بحًثا عن �ل�سارق، وعندما يتمكنا من 
�لقب�ض عليه وتقدميه �إىل �ل�رصكة  يظهر »علي بك« �حلقيقي، ليفاجاأ �ملوظفون بوجود �ثنني »علي بك« وعندما تتجلى �حلقيقة 
يقرر »علي بك« �إعطاء عثمان وبندق وظيفة لديه. يف هذه �لفرتة كان لظهور علي �لك�سار على �ل�سا�سة ب�سخ�سيتني يتقابالن 
مًعا على �رصيط و�حد وفى م�سهد در�مي و�حد �كت�ساف لالأعاجيب �ل�سينمائية وهو �سيء مل يحدث يف �ل�سينما �مل�رصية 
من قبل، وهذه �خلدعة و�لرب�عة �ل�سينمائية مرجعهما ��ستخد�م عبد �حلليم ن�رص للت�سوير على �رصيط �لفيلم ل�سخ�سيتني، 
�لأوىل: بوجهها وهي �ل�سخ�سية �لرئي�سية، و�لأخرى من �لظهر �أو خلف �لر�أ�ض لل�سخ�سية �ل�سبيهة، و�لنتقال من كادر 
�إىل �آخر مع ��ستخد�م �ملونتاج يف �لتاأكيد على تو�جد �ل�سخ�سيتني وهي �إحدى �حليل �ل�سينمائية �لتي مل تكن مطروقة من 

مت فيما بعد.  قبل لكنها كانت بد�ية لأعمال �سينمائية �أخرى ُقدِّ
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يف فيلم »�لدكتور فرحات« �لذي �أُنتج عام 1935م، جند جمموعة من �مل�ساهد �خلارجية تتم بني �أمينة حممد وحتية 
كاريوكا )حتية حممد( وفوزي �جلز�يريل �سو�ء كانت يف �مليناء �أو �لبالج �أو ��ستخد�م �لطائرة و�لتنزه على �لكورني�ض، 
ي�ستخدم فيها عبد �حلليم ن�رص �لكامري� يف تقطيع �مل�ساهد ـ مل يكن �لتقطيع �ملتعارف عليه فيما بعد ـ لكنه حاول بناء �ل�سكل 
�مل�سهدي با�ستخد�م عن�رص �ل�سباب لدى �أمينة حممد و�لكهولة لدى فوزي �جلز�يريل، و��ستعر��ض عن�رص �ملكان و�سياغته 
�سور  فيقدم  �لبحر،  ركوب  خا�سة  �ل�سعبة،  �مل�ساهد  من  تلك  كانت  وقت  يف  و�ملتاح  �ملمكن  ��ستخد�م  عرب  ب�رصيًّا 
متالحقة وكثيفة لدللة متكنه �حلريف من �آلة ثابتة �أثناء �للقطة، �إىل �آلة تتحرك �أفقيًّا على حمورها مت�سح قطاًعا �أكرب لل�سورة 
ك �لآلة ـ �لكامري� من �أعلى �إىل �أ�سفل حركة  �ل�سينمائية، وهو �سكل �لبان Pan �لذي مل يكن متعارًفا عليه، كذلك حَتَرُّ

Tilt تلت وت�سجيل حدث ب�سيط وحدث معقد. 

� �أو �للقطة �لقريبة(، بل معظم �لأحد�ث كانت  ا مل تكن هناك تلك �لقو�عد �خلا�سة مبو�سوع )�للقطة �لقريبة جدًّ �أي�سً
ت�سجل عرب �للقطة �ملتو�سطة �أو �للقطة �لبعيدة، لكن عبد �حلليم ن�رص ذهب �إىل نقطة هامة هي �ل�ست�سعار باملوقف �لدر�مي 
� �أو �للقطة �لقريبة يف �مل�ساهد  وما ميليه عليه، لذ� بد�أت لديه ح�سا�سية خا�سة و�نفعاله بامل�سهد وتق�سيمه �إىل �للقطة �لقريبة جدًّ
�إطار  ذلك يف  جتاوز  ��ستطاع  لكنه  �حلركة،  �سعوبة  رغم  �مل�سهد  وحدة  وتدفُّق  �جلمود  بعدم  �إح�سا�ًسا  فتخلق  �خلارجية 

�لتدريبات �ل�سابقة عندما كان يقوم بت�سجيل �مل�ساهد �لإخبارية لدى �ألفيزي. 

خ�سو�سية الأ�سلوب عند عبد احلليم ن�رش 
� عند م�ساهدة �مل�ساهد �لد�خلية �لتي يتم تنفيذها مالحظة قدرة عبد �حلليم ن�رص على بناء �لإ�ساءة يف  من �ملهم جدًّ
خلفية �ملمثل �أو جمموعة �ملمثلني بعمل �إ�ساء�ت وظالل عاك�سة متالأ هذ� �لفر�غ �لبادي يف �خللفية، وتطور بعد ذلك يف 
�لبنك »بنك  �لأد�ء و�ملوقف، وهو ما جنده يف حجرة  تتناغم مع طبيعة  �للقطة على وحدة �سوئية  �أعماله؛ حيث حتتوي 
�أو لدى �جلو�هرجي و�مل�ست�سفى يف  �أو لياًل عند �رصقة خزينة �ل�رصكة يف »عثمان وعلي«  �سالوم« يف فيلم »�لعز بهدلة«، 

»�سلفني 3 جنيه«، وحجر�ت �لفندق يف »�لبا�سمقاول«. 
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هذه �لتاأثري�ت �لظلية وتقطيع �مل�ساهد تبدو كوحد�ت در�مية، لكل لقطة بناء خا�ض بها من �لإ�ساءة تاأتي يف �سياق 
�إ�ساءة �مل�سهد بالن�سبة للممثل مع وجود �إ�ساءة غامرة هي �إحدى �ل�سمات �خلا�سة بعبد �حلليم ن�رص يف �إي�سال مفهومه �خلا�ض 
بنوعية �للقطة وعالقاتها بامل�سهد ككل، وهو �لأمر �لذي �أدى �إىل و�سوله �إىل ما ميكن �أن ن�سميه �إ�ساءة �لأزمة وجناحه 
يف �لتعبري عن �للحظة بالإ�ساءة وطرق تنفيذها، و�لتي جعلت منه �أحد �لذين برعو� يف �لتاأكيد على قدر�ته وتو�جد منهج 
ومدر�سة خا�سة به، هذ� ما �سوف جنده فيما بعد وب�سكل و��سح و�رصيح عندما يكت�سف »توجو مزر�حي« »ليلى مر�د« من 

جديد. 

ليلى مراد الوجه املالئكي 
قدم عبد �حلليم ن�رص جمموعة كبرية 
مر�د«  »ليلى  �لكبرية  �لفنانة  �أعمال  من 
ب�سكل خمتلف متاًما عن �سابق تقدميها يف 
بهيجة  فيلم  �لأعمال �لأوىل، كمغنية يف 
�لفنان  مع  وحتى  »�ل�سحايا«،  حافظ 
�لكبري حممد عبد �لوهاب يف فيلم »ممنوع 
�حلب«، فقد وجد يف هذ� �لوجه �خلا�ض 
بليلى مر�د �سكاًل جماليًّا �أخاًذ�؛ حيث �تبع 
تكنيًكا نور�نيًّا جتميليًّا مما �أدى �إىل �لتعاطف 
بز�وية  �لأمامية  من  باإ�ساءتها  فقام  معها، 
منخف�سة قلياًل عن منت�سف �رتفاع �لوجه، 

وميزة هذه �لإ�ساءة �أنها تنري �لوجه بدون ظالل وتعمل على فرده و�إظهار مو�طن �جلمال فيه«)24(. 

�لوجه �ملالئكي �لفنانه ليلى مر�د
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كيف ا�ستخدم وجه ليلى مراد 
وهو منوذج يف �إ�ساءة �لوجوه جاء عرب �لتعبريية �لأملانية �لأوىل و��ستمرت زمًنا، و�ختفى فرتة وعاود �لظهور عندما 
قدمت �ل�سينما �لعاملية جريتا جاربو، وهو متاثل ظل موجوًد� يحيط بكل من ليلى مر�د طو�ل حياتها �لفنية خا�سة يف �أعمال 
ا لدى فنانة �ل�سينما �لعاملية »جاربو« و�نتهاًء باعتز�ل ليلى مر�د �لعمل �ل�سينمائي يف قمة هذ� �لوهج  عبد �حلليم ن�رص، و�أي�سً

و�حل�سور و�لتاألق. 
كانت �لبد�ية يف فيلم »ليلى بنت �لريف« �إنتاج عام 1941م، وهو �لذي �أعطى ليلى مر�د �سكاًل خمتلًفا وحمبًبا، 
وخلق بينهما وبني �ملتفرج رباًطا عاطفيًّا يف �لتلقي و�لإح�سا�ض بعن�رص �جلمال �لبادي يف هذه )�للقطة �ل�ساحرة( �سو�ء كانت 
عند �إلقاء �أغانيها �أو �لأد�ء �لتمثيلي وهو ما �أكده فيما بعد يف �أعمال كثرية »ليلى بنت مد�ر�ض« عام 1941م، و«ليلى يف 
�إخر�ج توجو مزر�حي، و�أعاد عبد �حلليم ن�رص �سياغة هذ� �لوجه يف  �إنتاج عام 1944م، وتلك �لأعمال من  �لظالم« 
�أبهى عنا�رصه �جلمالية فيما بعد عرب �سل�سلة من �أعمال �أنور وجدي عندما قدم معه »ليلى بنت �لأغنياء« �إنتاج عام 1946م، 
و«قلبي دليلي« �إنتاج عام 1947م، و«عنرب« �إنتاج عام 1948م، و«غزل �لبنات« �إنتاج عام 1949م، وحتى فيلم »�ساطئ 
�لغر�م« �إنتاج عام 1950م ر�ئعة بركات. كان ن�رص ي�ستعمل قطًعا ظلية يف جزء من �أ�سفل �لوجه وعند منطقة نهاية �لفم 
و�لذقن، و�لظل قليل بكثافة ولي�ض حاد �لقطع ـ بالكاد ُيالحظ ـ مما يجعل للوجه �مل�ستدير �سبه �إطار منقو�ض ي�ساعد على 
�لقريبة  �للقطات  �أغلب  �لوجه وتاليف عيوب طوله، مالحظة يف  ��ستد�رة  �مل�ساعدة يف  �لوجه ويعمل على  حتديد جمال 
�لأمام  �للقطة بني وجود �سكل جمايل يف  بالتكوين يف  �لهتمام  �لعتبار  ي�سع يف  بل  لي�ض هذ� فح�سب  لوجهها )25(، 

وخلفية در�مية. 
ا م�ستوًى �آخر يف �لتعامل مع »ليلى مر�د« عند تقدمي �أغانيها د�خل �لأفالم �ملختلفة وطريقة تنفيذ تلك  قد نالحظ �أي�سً
�لو�سع  �إلقاء �لأغاين( فهي تبدو خمتلفة من فيلم لآخر، رمبا من  �ل�سكل �ملحدد يف  �لأغنيات ب�رصيًّا و�سينمائيًّا؛ )حيث 
�لثابت �إىل و�سع �حلركة، يف »ليلى بنت �لريف« �إنتاج عام 1941م، و�أغنيات )�إيه �حلب �أو يا �سلوى فني �إنت تعايل، 
�لكادر،  و�لتو�زن يف حركة  �لثبات  �إطار  تاأتي يف  �لتي  �لأغنيات  وهي  �إمتى(  ده  يهون كل  �إمتى  �لأو�ن،  فات  �إوعى 
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و�حلركة لي�ست بال�سكل �ملاأمول مثال معظم �لأغنيات �لتي كانت تقدم عرب �أفالم تلك �ملرحلة، لكنها يف فيلم »قلبي دليلي« 
�إنتاج 1947م ـ فاإن �ل�سكل خمتلف متاًما؛ حيث هناك حركة و�سط جموع من �ملمثلني و�لكومبار�ض، و��ستخد�م �ل�سكل 
�لكرنفايل يف ر�سم �لأغنية وتقدميها، )�دفع... طلع( تقوم بني دو�وين قطار �لقاهرة بتح�سيل �لتربعات و�سط كوبليهات 
�سارحة ر�ق�سة، كذلك )��سحك كركر( بني �لأ�سدقاء و�ل�سديقات و�لأب و�خلدم، ورمبا �أهم تلك �لأغنيات يف هذ� 
�لعمل )�أنا قلبي دليلي(؛ حيث �لأد�ء �لر�ق�ض »فال�ض« بني �جلموع �لر�ق�سة و�لقطع بينها وبني �ل�سابط وحيد، وجمموعة 
م من حممد �سليمان يف )عيونك �سود وبتجرح( فقد ��ستخدم كالًّ من �إ�سماعيل  �ملرتب�سني حولها، �أو هذ� �لدويتو �لذي ُيَقدَّ
ي�ض و�سكوكو يف دويتو )�أنت �لقرد( �أو �أغنية عبد �لعزيز حممود يف نهاية �لعمل )يا جنف بنور يا �سيد �لعر�سان(. يف هذه 
�لنماذج جند �أ�سكال تنفيذ �لأغنيات قد �ختلفت متاًما يف تقدميها و�سط عنا�رص ب�رصية يف �إطار �لتحليق، ويف �لوقت نف�سه 
�ملالب�ض �لتنكرية و�لأ�سكال �لزخرفية �لكرنفالية وهي �سمة مل تكن مطروحة �سينمائيًّا من قبل، و��ستخد�م �ل�سارع و�لزفة 
�ل�سعبية و�ملو�ل على �أ�سو�ء �لكلوبات و�لبهجة وفن �للعب بعنا�رص �لفرحة و�لفرح �لبلدي يف »يا جنف بنور«، و�سوت عبد 
�ل�سعبية وخلق  �لبلد، و�حلارة  �لطبقة �لأر�ستقر�طية و�أولد  �لعزيز حممود، مع دخول م�ستويات خمتلفة يف �لأزياء بني 
�أجو�ء �ل�سورة ومدلولتها �لب�رصية، �أو حتى عندما يقدم �أغنية )�أكرهه و�أحبه( يف هذ� �ملخزن �حلقري؛ حيث يحر�سها �أحد 
�خلاطفني، �سعيد �أبو بكر. و��ستخد�م عنا�رص �ملكان من ظالم وبر�ميل و�سناديق و�أ�سو�ء خافتة، وبوؤرة �لإ�ساءة �لنا�سعة 
م من قبل على هذ�  هي وجه ليلى مر�د ب�سكله �ملالئكي �حلامل وتلك �لعيون �لتي ت�سع بريًقا رومان�سيًّا ر�ئًعا، فلم تكن ُتَقدَّ

�لنحو �ملتفرد. 
عرب  تو�جدها  ف�سل  ن�رص  �حلليم  لعبد  تر�سم  �لتاريخ  خز�نة  يف  �ل�سور  تلك  وبقيت  �جلميل،  �لزمن  رو�ئح  ذهبت 
�لع�سور، �سمة هامة من �سماته �ملختلفة �لتي تركها لهذ� �لوجه �ل�سماوي وتلك �لتعبري�ت �ملالئكية لل�سيدة �لفا�سلة �سندريال 
�لزمن �جلميل ليلى مر�د. ولي�ست بعيدة �أغنية )يا �ساكني مطروح( �لتي تقدم بني �ل�سخور و�لبحر و�سحر مطروح �جلميل 

يف فيلم »�ساطئ �لغر�م« �إنتاج 1950م. 
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كيفية تنفيذ اأغنيات �سينمائية: )اأم كلثوم منوذٌج اآخر(   
رمبا كانت تلك �ملرحلة تتميز بهذ� �لكم من عمالقة �لطرب يف �ل�سينما �مل�رصية، ونحن ل�سنا ب�سدد تقييم ذلك بقدر 
حماولة �إلقاء �ل�سوء على �سكل �ل�سورة �ل�سينمائية وتنفيذها مع بع�ض �لأغنيات يف �إطار �لعمل �لفيلمي، و�ختالف ذلك 
عن جمموعة �أعمال �سابقة يف �إطارها �أغنيات خمتلفة، وفى حالة ثبات ذلك �أن �لأغنية عند عبد �حلليم ن�رص �أخذت و�سًعا 
خمتلًفا؛ حيث �ل�سياغة ك�سورة �سينمائية متتابعة وهو ما جنده يف فيلم »�سالمة« �إنتاج 1945م ـ �إخر�ج توجو مزر�حي، 
�لق�سور )غني يل  �أحد  ديكور�ت  د�خل  �أو حتى  �سماء، جنيل  �أر�ض،  �ل�سا�سعة من  �ملفتوحة  �لأماكن  بني  ترت�وح  فهي 
�سوية... �سوي وخد عيني( �أو )�سالم �لله على �لأغنام(، )قالو� �أحب �لق�ض �سالمة(، فاأم كلثوم يف حالة �ختالف تام 
عن �لأ�سكال و�ل�سور �لتي قدمتها يف �أعمالها �ل�سابقة فهناك �ملزيج من �حلركة بني �جلموع وبني م�ستويات و�أ�سكال �أر�سية 
�أم كلثوم  وديكور�ت وخلق حالة من �لبهجـة، ودر��سة �للحظة �لدر�مية �لتي حتكي �سكل وطبيعة �ملوقف، وهو يقدم 
ب�سكل �آخر وخمتلف يف فيلم »فاطمة« �إنتاج 1947م، جنده يعتمد على �حلالة �لنف�سية وت�ساعد �لت�سادم �لدر�مي يف تقدمي 
�أغنيات �أم كلثوم، لي�ض هذ� فح�سب فروح �لن�ض و�للحن يلعبان دوًر� بارًز� يف �لتاأكيد على �ملعاين �ملختلفة و�لتعبري عنها 
در�ميًّا عرب �ل�سورة �ل�سينمائية، بل �سارت تلك �لأغنيات �لأ�سهر ب�رصيًّا و�سمعيًّا مثال ذلك )يا ليلة �لعيد( و )ظلموين �لنا�ض 
ظلموين( و)حمالها �لف�سحة يف �ملينا(. ويف كل �لأحو�ل فاإن �لتخلي عن مرحلة ثبات �ملطرب �أو �ملطربة يف مكانها، 

وتناول �سكل و�إيقاع �لأغنية ب�سورة متحركة يعطي دللة. 

حممد عبد الوهاب خمتلًفا 
�لأد�ء  م�ستوى  على  �لتلقي  منه يف  �قرت�بًا  و�لأكرث  �لثابتة  مدر�سة حممد كرمي  على  �لوهاب  عبد  �عتمد حممد  رمبا 
�لتمثيلي و�لإطار �لذي يقدمه فيه، عرب �أغنيات كال�سيكية �لأد�ء و�ل�سكل وهو �لنموذج �لأ�سا�سي لفرت�ت طويلة بل �سار 
�أ�سلوبًا يقحمه �أي مطرب �آخر عند تقدمي �أغاين يف �أي فيلم م�رصي، �إل �أنه ما يجدر �لإ�سارة �إليه هنا هما �أغنيتان يف فيلم 
»ل�ست مالًكا« �إنتاج عام 1946م، قدمهما عبد �حلليم ن�رص �سينمائيًّا كمدير للت�سوير لهذ� �لعمل؛ حيث �سور �أغنية )�لقمح 
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�لليلة( �لتي تعترب �أف�سل ما قدمه عبد �لوهاب كا�ستعر��ض �سينمائي د�خل �إطار تنفيذ �أغنية له، ففي كل �لأعمال �إما �أن يكون 
�لأد�ء �أمام �أو حول جمموعة من �حل�سان و�حل�سان فقط، بينما جند يف �لقمح �لليلة �أن �ل�سكل �ل�سينمائي لأد�ء �لأغنية ياأتي 
ا تلك �لب�ساطة �لبادية يف تنفيذ �أغنية  خمتلًفا من حيث �سكل �لأغنية وتقطيعها فيما يتعلق باللقطات، لي�ض هذ� فح�سب بل �أي�سً
م يف �لفيلم نف�سه على �لبالج مع �سخ�سية وحيدة هي نور �لهدى، وهذ� �جلو �لعام  )عمري ما حن�سى يوم �لإثنني( �لتي ُتَقدَّ

�مل�ساحب من بحر ورمال وهو�ء، و�نتعا�ض باللحظة �ل�سعورية و�لأد�ء وتو�سيل معاين �لكلمات. 

عبد احلليم حافظ �سكل ثاٍن 
قبل �أن نختم هذ� �جلزء يجدر �لإ�سارة �إىل تنفيذ بع�ض �لأغنيات �لأخرى من فيلم عاطف �سامل »يوم من عمري« 
�إنتاج 1961م للفنان عبد �حلليم حافظ. يف )�سحك ولعب وجد وحب( ��ستخدم عبد �حلليم ن�رص مدينة �ملالهي و�حلركة 
و�إظهار مفرد�تها وتق�سيم كوبليهات �لأغنية بني جدر�ن هذه �ملالهي و�ألعابها �ملختلفة وتركيب حالة �لن�سجام و�ل�سعور 
بني �إلقاء �لأغنية و�نعكا�سها على �لفريق �مل�ساحب وردود �أفعال �ملتفرج حيال �لكلمات و�لنغم �لذي ي�سم تلك �للحظات 
من �لأد�ء �ملرح �ل�ساب، وتوظيفه خللق حالة من �لبهجة و�ل�سعور بالتفاوؤل و�ل�سعادة، ورغم حمدودية �ملكان فاإن �لقدرة 
على تنفيذ ذلك �سينمائيًّا جعلت هناك قبوًل وحبوًر� ل �سك فيهما، ورمبا كانت �أغنية )بعد �إيه( هي �لنموذج �لأمثل لإبد�ع 
�ل�سورة �ل�سينمائية؛ حيث ��ستغل �سو�رع �لقاهرة لياًل وفجًر� فى تقدمي كوبليهات �لأغنية و�لتعبري عنها عرب مرئيات ذ�ت 
دللة م�سهدية ووحدة �سورة مت�سقة مع م�سمون ما بني �ل�سطور وحالة �لوجد �لتي يقدمها عبد �حلليم حافظ �أثناء �لأد�ء 
و�لغناء يف ذ�ت �لوقت وهي �إحدى �ل�سمات �لتي متيز فيها عبد �حلليم ن�رص �لذي كثف �لأغنية در�ميًّا وظهرت من �أف�سل 
ما قدم عرب �لأفالم �لغنائية �لكثرية �لتي �أبدعت يف تاريخ �لفيلم �لغنائي، بامل�سهدية غري �لتقليدية، تنتقل من حالة �لثبات �إىل 
حالة �حلركة عرب حلظات م�سحونة بال�سجن و�لنفعالت �لد�خلية �لتي تنعك�ض من خالل وحدة �ل�سورة، �لتي تكون يف 
�لنهاية �لوحدة �ملو�سوعية لالأغنية وموقعها د�خل �إطار �لفيلم، وهذ� �لن�سيج �ملرئي �أ�ساف لل�سوت و�للحن بعًد� �آخر خمتلًفا 

وجديًد� �إىل �لأغنية لقدرة �ل�سانع على تنفيذها على هذ� �لنحو.



101

تلميذ �خلو�جة

ال�ستك�ساف 
فيلم  �لتعبري، لكنه قدمها من خالل  �إن جاز  �لأغنيات �خلفيفة  �آخر من ف�سيلة  �أعمال عبد �حلليم ن�رص، منوذج  يف 
)طالق �سعاد هامن( �إنتاج عام 1948م ـ �إخر�ج �أنور وجدي ـ هو تطويع لغة �لإ�سكت�ض �لذي يقدمه حممود �سكوكو )يا 
ح�سن( خللق وحدة م�سهدية، م�سهد جدير بامل�ساهدة �سينمائيًّا، مت تركيبه ب�سكل فني وروؤية �سينمائية، مو�جهة بني �ملحلل 

»�أنور وجدي« و�لزوج �ل�سابق »فريد �سوقى« بعد �أن قام �لزوج بطالق زوجته ثالث مر�ت. 
لذ� �أ�سبح عليه �خلروج من حياتها، فيحدث �ل�سد�م ومعركة طاحنة بني �لزوج �حلايل �أو �ملحلل و�لزوج �ل�سابق. 
هذ� هو �ملوقف �لذي كان من �ملمكن �أن مير كمعركة من معارك �ل�سينما �لتي كانت تقدم يف هذ� �لزمان، لكن �ل�سكل 
م يف �ل�سينما �مل�رصية ع�رص�ت  �ل�ساخر عرب �إ�سكت�ض �سكوكو ي�سيف �إىل م�ساهد خفة �لدم و�لطر�فة يف معاجلة �لن�ض �لذي ُقدِّ
�ملر�ت، فكان �سكوكو عرب �لإ�سكت�ض �ل�ساحك �لباكي يف �آن و�حد )�سالمتك يا ح�سن... من �لعني و�حل�سد( ُيك�سب 
�مل�سهد �سحنة لذيذة من �ل�سخرية و�لفكاهة، وكذلك ��ستخد�م �لت�سكيل �حلركي �أثناء �ملعركة )بني �أنور وجدي وفريد 
�سوقي( وفى �لوقت نف�سه بني )�سكوكو وود�د حمدي( وقيادة �أورك�سرت� �لكومبار�ض �خلدم �لذي يردد مقاطع �لإ�سكت�ض 

�لذي يدور يف هول كبري و�سلم د�خل �لفيال... �سعوًد� ونزوًل. 

اأرقى مناذج الت�سوير يف مدر�سة الإ�سكندرية 
رمبا كانت �ل�سور �لإبد�عية �لتي كونها عبد �حلليم ن�رص عرب تاريخه �لطويل ـ �لكال�سيكية �ل�سكندرية ـ و�لتي �ساغت 
كل �أعماله �ل�سينمائية وجدد فيها وتطورت عرب تاريخه �لطويل، تبقى و�ستبقى عرب عملني هامني يف تاريخ �لإبد�ع �ل�سينمائي 
�مل�رصي و�أفالمه �لرو�ئية �لطويلة، �تفقنا �أو �ختلفنا، لكنها زخرت يف �لنهاية برحيق عبد �حلليم ن�رص �لب�رصي، و�إبد�عه 
�ملرئي، وعامله �لفريد �ملتمكن يف �لتعبري عن �لن�ض �لرو�ئي ـ حقيقة �لأمر �أن هناك خمرًجا للعمل، لكن �لعتقاد �لأوفق 
�أنها روؤية مدير �لت�سوير �لنابه �لو�عي مبا لديه من قما�سة �سينمائية حتمل �لدللت �لتعبريية �خلا�سة به من خالل عني �مل�سور 

�حلريف �ل�سانع ذي �لتجارب �مل�سهدية �لر�ئعة �سينمائيًّا. 
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مريامار املدينة املفتوحة 
بن�سيون مري�مار  �أحد�ثه د�خل  �لفيلم  �ل�سيخ ـ يقدم  �إخر�ج كمال  �إنتاج عام 1969م ـ من  يف عامل فيلم »مري�مار« 
ا يف تلك  يف هذه �ملدينة �ل�ساحلية �جلميلة ذ�ت �لتاريخ و�لثقافات �ملتعددة و�أ�سولها �لأوروبية يف �ملعمار و�ملباين، و�أي�سً
�ل�سو�رع و�مليادين و�لكورني�ض �ملمتد، وتلك �حلانات و�ل�سالت �لتي كانت موجودة بها، وتلك �لأزقة �ملتقاطعة على 
و�لتاريخ  للتجارب  �حلا�سنة و�لر�عية  �لأم  ا  و�أي�سً »�لإ�سكندرية« مع�سوقة جنيب حمفوظ،  �ملدينة  �لطولية، هذه  �ل�سو�رع 
�لأول لعبد �حلليم ن�رص... فكيف مزج عبد �حلليم ن�رص �حلالت �لدر�مية �ملختلفة �لتي تدور د�خل �لبن�سيون بني �سخ�سياته 
�ملعقدة �ملتنافرة، وبني هذ� �لعامل �لذي ميوج خارج �لبن�سيون، كيف و�سلت تلك �لن�سائم �ل�سكندرية وهذ� �لعبري �لذى 

يلف �أرجاء �ملدينة باأحد�ث و�سخ�سيات مري�مار؟ 
و�أبجدية  �ل�سينمائي  �لت�سوير  يف  �لإ�سكندرية  ملدر�سة  ر�ئًعا  مثاًل  كان  �لنموذج  هذ�  يف  ن�رص  �حلليم  عبد  �إن  نقول 
ليوؤكد عمق  ��ستخد�م در�مي  �ل�سور �خلارجية يف  �أ�سلوبه �لكال�سيكي يف ر�سم وقائع �حلركة عرب منظور  �ملحافظة على 
وتر�بط �ملو�سوعات �ملقدمة من �سخ�سياته مع حكايات هذه �ملدينة يف كازينوهات و�سالت �ملدينة، �أو �لكورني�ض �ملمتد، 
�أو حمطة �لقطار �أو �ل�سو�رع �جلانبية يف حمطة �لرمل وطلعت حرب و�لنزهة، بعد ثالثني عاًما من �نتقاله للعمل يف �لقاهرة، 
يعود عبد �حلليم ن�رص �إىل م�سقط ر�أ�سه يعيد �كت�سافها من جديد و�لغو�ض يف دقائق وثنايا �ملدينة و�لبحث عن خ�سو�سيتها 
�أن نف�سله عن ر�سيده  بناء ب�رصي ل ميكن  �لفيلمية، وتوظيف ذلك كله يف  �ل�سياغة  �إطار �سينمائي يخدم  وتقدميها يف 
وتقدمي هذ� �لر�سيد �ملرئي حلب هذه �ملدينة �ل�ساحلية ور�سدها يف تاريخ �لعمل �ل�سينمائي لت�سبح ركًنا رئي�سيًّا ل ميكن ف�سله 
عن تو�جد مري�مار، بل �أن مري�مار �سارت هي �لإ�سكندرية بكل دقائقها ووقائع �أحد�ثها وبناء �لدر�ما �ملقدمة من خاللها، 
�، ل ميكن جتاوزه دون �خلو�ض يف �سكل �حلياة، وحالت �لتفرد �لتي وجدت  ا جدًّ كل هذ� جعل من »مري�مار« مذ�ًقا خا�سًّ
عليه �لأماكن �لعامة و��ستخد�مه لها در�ميًّا، وتكثيف حلظات �ل�رص�ع منذ قدوم »زهرة« بطلة »مري�مار« وحتى خروجها 
يف نهاية �لأحد�ث لتو�جه �ملتغري�ت �جلديدة يف حياتها على �لر�سيف �ملو�جه للكورني�ض؛ حيث مطعم كاليثيا و�لقن�سلية 

�لإيطالية كاماًل، و�سوًل �إىل )�أبو �لعبا�ض( بقبابه وماآذنه وكذ� جمموعة �لنو�دي و�سوًل �إىل قلعة قايتباي. 
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»مري�مار« �إذن منوذج هام يف �سينما هذه �ملدر�سة �لتي وجدت يف �ل�سور �خلارجية مفتاح �لألفة و�لتعبري عن �حلالت 
�ل�سعورية �ملختلفة، ودقة وجمال �للحظة و��ستخد�مها ك�سور �سينمائية معربة عن منهج وعامل هذ� �لرجل �لذي حافظ على 

�سكل فنه كاأحد �ملبدعني �ل�سينمائيني �لذين مل ت�سهدهم م�رص على هذ� �لنحو. 

الأر�س الكادر الأخري 
�ل�سورة �لأخرى، �أو �لنموذج �لهام يف ت�سورنا ملدر�سة �لإ�سكندرية يف �لت�سوير �ل�سينمائي هو هذ� �لإبد�ع �لب�رصي 
�إغفال  ميكن  ل  �حلال  بطبيعة  �ساهني.  يو�سف  �إخر�ج  من  �إنتاج 1970م،  »�لأر�ض«  فيلم  ن�رص  �حلليم  عبد  قدم  عندما 
��ستخد�م �للوكي�سن �لذي مت �ختياره يف �لأ�سا�ض عند �ملعاينة �لأوىل، وهو �لفيوم و�إمكانيات �أن تكون تلك �لبقعة م�رصًحا 
لأحد�ث ر�ئعة �ساهني، �ل�رصقاوي، ح�سن فوؤ�د، �أو هذه �خل�رصة �ليانعة لأر�ض م�رص �لبكر، �ملعطاءة، �جلميلة، �أو تلك 
�ل�سياغة �ل�سينمائية ل�سكل �حلكاية وخ�سائ�سها ودقائقها �لتي �سبق �جلميع وتكلم عنها، لكن هناك �سق �آخر يف هذ� �جلانب 
ا يو�سف �ساهني ـ و�لتي تقع  �ملرئي �لذي توج عمل عبد �حلليم ن�رص يف ��ستخد�م �لأماكن �ملفتوحة �لتي يع�سقها ـ و�أي�سً
يف �إطار تركيبة خا�سة نف�سية، وذ�ت مذ�ق وروؤية �نفعالية بالأماكن �ملفتوحة، وتلك ق�سة �أخرى. لكن ما نحن ب�سدده 
�ملوؤملة و�حلزينة  �لب�رصي و�لنهاية  �لعبقري، و�حلل  �لعمل  �للقطة �لأخرية لهذ�  هنا هو ��ستخد�م �ساهني وعبد �حلليم ن�رص 
�لتي ي�سعنا فيها عبد �حلليم ن�رص لتلك �ليد �لتي تتم�سك بالأر�ض و�جلذور و�لرت�ب و�لطني بينما �لدماء ترتف منها، وتلك 
�مل�ساعر �لتي تختلج �ملتفرج عندما يذوب د�خل �سخ�سية و�نفعالت �أبو �سويلم دفاًعا عن �ل�رصف و�لعر�ض و�ل�سور �لتي 

تتابع يف لقطات �لنهاية. 
و�لدللة عن  �لتنفيذ  �لتعقيد يف  �ل�سديدة  �لب�رصية  �حللول  �إحدى  �لنهاية، كانت  لهذه  �ل�سانع  روؤية  �إن  ت�سورنا  يف 
�سويلم وم�رص  �أبو  �سخ�سية  بني  �ل�سديد  �لرتباط  و�لتعبري عن عمق  بالأر�ض،  بالوطن،  بالأمل،  و�ل�ستم�ساك  �ملقاومة 
و�لآمال �لتي كانت معقودة على �رصورة �لتم�سك بكل حبة رمل وطني من تر�ب �لوطن، و�لتعبري من خالل هذه �ليد �لتي 
ظلت حتى �لنهاية متم�سكة و�سديدة �لقوة و�لإميان باأن هذه �لأر�ض لبد و�أن تكون هي �لأمل �لوحيد لكر�مة �لإن�سان ومتيزه 
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و�لعمل على �رصورة عدم تركها دون مقابل، �أو حتى مبقابل �لأرو�ح �ملبذولة هو �ملعنى �أو جمموعة �ملعاين �لتي �أكدتها 
�ل�سورة �لنهائية �لتي جتاوزت كل معاين �خلطابة و�لإن�ساد �لتي كثرًي� ما تقال، �سورة باإيجاز ملعنى هام وحياتي، �سكل 

قا�ٍض، لكن لي�ض بالق�سوة �لتي تغت�سب بها هذه �لأر�ض. 

حممود �ملليجي يف فيلم يو�سف �ساهني "�لأر�ض" عام 1970م
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فة توظيًفا بارًعا فى نقل �مل�ساعر و�لأحا�سي�ض ب�رصيًّا،  �سورة بها �لكثري من �لبالغة �ملرئية و�لذهنية و�لعاطفية، ُمَوظَّ
مل تكن منف�سلة عن �إطار �لعمل ككل، بل �إن �لعمل وتوظيفه لل�سورة �ساهم يف نقل وحدة �لفكر �مل�ستهدف من �لفيلم 
�لذي تدور �أحد�ثه فى �لثالثينيات، بينما رموزه حتدثنا عن م�رص �ل�ستينيات. وهذه �للقطة و�سياغتها، ما هي �إل �سهادة 
على �لتاريخ �لطويل و�خلربة �لر�ئعة و�حلرفية و�لدرجة �لرفيعة �لتي قدمها عبد �حلليم ن�رص طو�ل م�سو�ر حياته �ل�سينمائي، 
�ملجدي، �لعبقري �لذي �ساهم يف �إيجاد حلول در�مية كثرية عرب �سوره �ل�سينمائية �ملبهرة و�لر�ئعة �لتي قدمها فى �أعماله 

�ل�سينمائية.

فيلموغرافيا اأعمال عبد احلليم ن�رش:
 

قائمة اأفالم عبد احلليم ن�رش: 
1- 1933م:   فيلم �أولد م�رص )بال�سرتك مع �ألفيزي(   �إخر�ج:  توجو مزر�حي 
2- 1934م:   فيلم �ملندوبان                                            �إخر�ج:  توجو مزر�حي
3- 1935م:   فيلم �لدكتور فرحات                              �إخر�ج:  توجو مزر�حي
4- 1935م:   فيلم �لبحار                                            �إخر�ج:  توجو مزر�حي
5- 1936م:   فيلم ميت �ألف جنيه                              �إخر�ج:  توجو مزر�حي
6- 1936م:   فيلم خفري �لدرك                                            �إخر�ج:  توجو مزر�حي
7- 1937م:   فيلم �لعز بهدلة                                            �إخر�ج:  توجو مزر�حي
8- 1937م:   فيلم �سالوم �لريا�سي                              �إخر�ج:  توجو مزر�حي
9- 1937م:   فيلم مربوك                                             �إخر�ج:  فوؤ�د �جلز�يريل 
10- 1937م:   فيلم �ل�ساعة 7                                             �إخر�ج:  توجو مزر�حي



106

 مدر�سة �لإ�سكندرية �ل�سينمائية للت�سوير �ل�سينمائي

11- 1937م:   فيلم دكتور �أبامينوند�ض )يوناين(               �إخر�ج:  توجو مزر�حي
12- 1938م:   فيلم �لتلغر�ف                                              �إخر�ج:  توجو مزر�حي
13- 1938م:   فيلم �أنا طبعي كده                                 �إخر�ج:  توجو مزر�حي
14- 1938م:   فيلم �لالجئة )�سوفيا فيمبو – يوناين(     �إخر�ج:  توجو مزر�حي
15- 1938م:   فيلم عندما يغيب �لزوج )فيمبو – يوناين(     �إخر�ج:  توجو مزر�حي
16- 1939م:   فيلم عثمان وعلي                                 �إخر�ج:  توجو مزر�حي
17- 1939م:   فيلم �سلفني 3 جنيه                                  �إخر�ج:  توجو مزر�حي
18- 1939م:   فيلم خلف �حلبايب                              �إخر�ج:  فوؤ�د �جلز�يريل 
19- 1940م:   فيلم �لبا�سمقاول                                            �إخر�ج:  توجو مزر�حي
20- 1940م:   فيلم قلب �مر�أة                                            �إخر�ج:  توجو مزر�حي
21- 1941م:   فيلم ليلى بنت �لريف                              �إخر�ج:  توجو مزر�حي
22- 1941م:   فيلم ليلة وليلة                                            �إخر�ج:  توجو مزر�حي
23- 1941م:   فيلم �لفر�سان �لثالثة                              �إخر�ج:  توجو مزر�حي
24- 1941م:   فيلم ليلى بنت مد�ر�ض                              �إخر�ج:  توجو مزر�حي
25- 1942م:   فيلم �أولد �لفقر�ء                              �إخر�ج:  يو�سف وهبي 

26- 1942م:   فيلم ليلى                                            �إخر�ج:  توجو مزر�حي
27- 1942م:   فيلم علي بابا و�لأربعني حر�مي                 �إخر�ج:  توجو مزر�حي
28- 1942م:   فيلم بنت ذو�ت                                  �إخر�ج:  يو�سف وهبي 

29- 1942م:   فيلم لو كنت غني                              �إخر�ج:  بركات  
30- 1943م:   فيلم جوهرة                                            �إخر�ج:  يو�سف وهبي 
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31- 1943م:   فيلم �لطريق �مل�ستقيم                               �إخر�ج:  توجو مزر�حي
32- 1943م:   فيلم حتيا �ل�ستات                               �إخر�ج:  توجو مزر�حي
33- 1944م:   فيلم من �جلاين؟                                         �إخر�ج:  �أحمد بدرخان 
34- 1944م:   فيلم ليلى يف �لظالم                               �إخر�ج:  توجو مزر�حي
35- 1944م:   فيلم كذب يف كذب                               �إخر�ج:  توجو مزر�حي

36- 1944م:   فيلم �سارع حممد علي                               �إخر�ج:  نيازي م�سطفى 
37- 1944م:   فيلم �بن �حلد�د )مع جوليو دي لوكا(    �إخر�ج:  يو�سف وهبي 
38- 1944م:   فيلم نور �لدين و�لبحارة �لثالثة                 �إخر�ج:  توجو مزر�حي

39- 1945م:   فيلم قبلة يف لبنان                               �إخر�ج:  �أحمد بدرخان 
40- 1945م:   فيلم �ملظاهر                                            �إخر�ج:  كمال �سليم  

41- 1945م:   فيلم �سالمة                                            �إخر�ج:  توجو مزر�حي
42- 1945م:   فيلم حتيا �لرجالة                                            �إخر�ج:  توجو مزر�حي
43- 1945م:   فيلم �أحالم �حلب                              �إخر�ج:  فوؤ�د �جلز�يريل 
44- 1945م:   فيلم �لفنان �لعظيم                              �إخر�ج:  يو�سف وهبي 

45- 1945م:   فيلم ق�سة غر�م                                            �إخر�ج:  حممد عبد �جلو�د 
46- 1946م:   فيلم جمد ودموع                              �إخر�ج:  �أحمد بدرخان 
47- 1946م:   فيلم ملكة �جلمال                              �إخر�ج:  توجو ونيازي 

48- 1946م:   فيلم �ليتيمة                                            �إخر�ج:  فوؤ�د �جلز�يريل 
49- 1946م:   فيلم بنت �ل�رصق                              �إخر�ج:  �إبر�هيم لما  
50- 1946م:   فيلم ل�ست مالًكا                             �إخر�ج:  حممد كرمي  
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51- 1946م:   فيلم ليلى بنت �لأغنياء                              �إخر�ج:  �أنور وجدي  
52- 1947م:   فيلم �لقاهرة بغد�د                              �إخر�ج:  �أحمد بدرخان 
53- 1947م:   فيلم قلبي دليلي                                       �إخر�ج:  �أنور وجدي  

54- 1947م:   فيلم فاطمة                                           �إخر�ج:  �أحمد بدرخان 
55- 1948م:   فيلم بلبل �أفندي                                           �إخر�ج:  ح�سني فوزي  
56- 1948م:   فيلم طالق �سعاد هامن )مع ح�سن د�ه�ض(   �إخر�ج:  �أنور وجدي  
57- 1948م:   فيلم عنرب                                            �إخر�ج:  �أنور وجدي  
58- 1949م:   فيلم غزل �لبنات                              �إخر�ج:  �أنور وجدي  

59- 1949م:   فيلم ليلة �لعيد                                            �إخر�ج:  حلمي رفلة 
60- 1950م:   فيلم �ساطئ �لغر�م                              �إخر�ج:  بركات  

61- 1950م:   فيلم �آخر كدبة                                           �إخر�ج:  �أحمد بدرخان 
62- 1950م:   فيلم يا�سمني                                           �إخر�ج:  �أنور وجدي  

63- 1951م:   فيلم ليلة غر�م                                           �إخر�ج:  �أحمد بدرخان 
64- 1952م:   فيلم �ملهرج �لكبري                              �إخر�ج:  يو�سف وهبي 
65- 1952م:   فيلم زينب )بالإ�سرت�ك مع بريل/ فاركا�ض(   �إخر�ج:  حممد كرمي  

66- 1953م:   فيلم بعد �لود�ع                                            �إخر�ج:  �أحمد �سياء �لدين   
67- 1955م:   فيلم �لوح�ض                                            �إخر�ج:  �سالح �أبو �سيف 

68- 1954م:   فيلم وعد                                            �إخر�ج:  �أحمد بدرخان 
69- 1954م:   فيلم جنون �حلب                              �إخر�ج:  حممد كرمي  

70- 1955م:   فيلم �لله معنا                                            �إخر�ج:  �أحمد بدرخان 
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71- 1955م:   فيلم ق�سة حبي                                            �إخر�ج:  بركات  
72- 1956م:   فيلم �إز�ي �أن�ساك                              �إخر�ج:  �أحمد بدرخان

73- 1957م:   فيلم بور�سعيد                                            �إخر�ج:  عز �لدين ذو �لفقار 
74- 1957م:   فيلم ل �أنام )مع حممود ن�رص(                 �إخر�ج:  �سالح �أبو �سيف 

75- 1957م: فيلم جتار �ملوت                                            �إخر�ج:  كمال �ل�سيخ 
76- 1958م:   فيلم �سيدة �لق�رص                              �إخر�ج:  كمال �ل�سيخ 

77- 1959م:   فيلم عا�ست للحب                              �إخر�ج:  �ل�سيد بدير 
78- 1959م:   فيلم �ل�سابحة يف �لنار                              �إخر�ج:  حممد كامل ح�سن 

79- 1959م:   فيلم من �أجل حبي                              �إخر�ج:  كمال �ل�سيخ 
80- 1959م:   فيلم �ملر�أة �ملجهولة                              �إخر�ج:  حممود ذو �لفقار 

81- 1960م:   فيلم رجل بال قلب                              �إخر�ج:  �سيف �لدين �سوكت 
82- 1960م:   فيلم حب وحرمان                              �إخر�ج:  �إبر�هيم عمارة 

83- 1960م:   فيلم بهية                                            �إخر�ج:  رم�سي�ض جنيب 
84- 1960م:   فيلم ثالث وريثات                              �إخر�ج:  �ل�سيد بدير 

85- 1961م:   فيلم �ساطئ �حلب                              �إخر�ج:  بركات 
86- 1961م:   فيلم يوم من عمري                              �إخر�ج:  عاطف �سامل 

87- 1961م:   فيلم �مر�أة و�سيطان                              �إخر�ج:  �سيف �لدين �سوكت 
88- 1961م:   فيلم لن �أعرتف                                            �إخر�ج:  كمال �ل�سيخ 

89- 1961م:   فيلم بال دموع                                            �إخر�ج:  حممود ذو �لفقار 
90- 1961م:   فيلم ل تطفئ �ل�سم�ض                              �إخر�ج:  �سالح �أبو �سيف 
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91- 1962م:   فيلم يوم بال غد                                  �إخر�ج:  بركات 
92- 1962م:   فيلم �ملعجزة                                           �إخر�ج:  ح�سن �لإمام 

93- 1963م:   فيلم ل وقت للحب                              �إخر�ج:  �سالح �أبو �سيف 
94- 1963م:   فيلم �سفيقة �لقبطية                             �إخر�ج:  ح�سن �لإمام 
95- 1963م:   فيلم منتهى �لفرح                              �إخر�ج:  عاطف �سامل 
96- 1963م:   فيلم �لليلة �لأخرية                              �إخر�ج:  كمال �ل�سيخ 
97- 1964م:   فيلم �ألف ليلة وليلة                              �إخر�ج:  ح�سن �لإمام 

98- 1964م:   فيلم �جلا�سو�ض                                            �إخر�ج:  نيازي م�سطفى 
99- 1965م:   فيلم �ملماليك                                            �إخر�ج:  عاطف �سامل 
100- 1965م:   فيلم با�سم �حلب                              �إخر�ج:  �ل�سيد زيادة 

101- 1966م:   فيلم �سقاوة رجالة                              �إخر�ج:  ح�سام �لدين م�سطفى 
102- 1966م:   فيلم كنوز                                           �إخر�ج:  نيازي م�سطفى 

103- 1966م:   فيلم ثورة �ليمن                              �إخر�ج:  عاطف �سامل 
104- 1967م:   فيلم كر�مة زوجتي                              �إخر�ج:  فطني عبد �لوهاب 

105- 1967م:   فيلم �لزوجة �لثانية                              �إخر�ج:  �سالح �أبو �سيف 
106- 1967م:   فيلم غر�م يف �لكرنك                              �إخر�ج:  علي ر�سا 

107- 1968م:   فيلم روعة �حلب                              �إخر�ج:  حممود ذو �لفقار 
108- 1968م:   فيلم �لق�سية 68                              �إخر�ج:  �سالح �أبو �سيف 

109- 1969م:   فيلم ليلة و�حدة                             �إخر�ج:  �سعد عرفة 
110- 1969م:   فيلم يوميات نائب يف �لأرياف                �إخر�ج:  توفيق �سالح 
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111- 1969م:   فيلم مري�مار                                            �إخر�ج:  كمال �ل�سيخ 
112- 1970م:   فيلم �لأر�ض                                            �إخر�ج:  يو�سف �ساهني 
113- 1970م:   فيلم نحن ل نزرع �ل�سوك                 �إخر�ج:  ح�سني كمال 
114- 1970م:   فيلم دلل �مل�رصية                              �إخر�ج:  ح�سن �لإمام 

115- 1970م:   فيلم �أوهام �حلب                              �إخر�ج:  ممدوح �سكري 
116- 1971م:   فيلم �أختي                                            �إخر�ج:  بركات  

117- 1971م:   فيلم �سيء يف �سدري                              �إخر�ج:  كمال �ل�سيخ 
118- 1972م:   فيلم �خلوف                                            �إخر�ج:  �سعيد مرزوق 

119- 1972م:   فيلم حكاية بنت ��سمها مرمر                 �إخر�ج:  بركات 
120- 1972م:   فيلم �لز�ئرة                                            �إخر�ج:  بركات 

121- 1972م:   فيلم خلي بالك من زوزو                     �إخر�ج:  ح�سن �لإمام 
122- 1972م:   فيلم �أنف وثالثة عيون                              �إخر�ج:  ح�سني كمال 
123- 1973م:   فيلم �حلب �لذي كان                              �إخر�ج:  علي بدرخان 
124- 1974م:   فيلم �أين عقلي                                  �إخر�ج:  عاطف �سامل 

125- 1974م:   فيلم حبيبتي                                            �إخر�ج:  بركات 
126- 1974م:   فيلم �أمرية حبي �أنا                              �إخر�ج:  ح�سن �لإمام 
127- 1975م:   فيلم حبي �لأول و�لأخري                 �إخر�ج:  حلمي رفلة 

128- 1975م:   فيلم �لند�هة                                            �إخر�ج:  ح�سني كمال 
129- 1975م:   فيلم �لكد�ب                                            �إخر�ج:  �سالح �أبو �سيف 

130- 1976م:   فيلم حب على �ساطئ ميامي                 �إخر�ج:  حلمي رفلة 
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131- 1977م:   فيلم جن�ض ناعم                              �إخر�ج:  حممد عبد �لعزيز 
132- 1978م:   فيلم �سفيقة ومتويل )مع حم�سن ن�رص(   �إخر�ج:  علي بدرخان 

133- 1980م:   فيلم ق�رص يف �لهو�ء )و�لإخر�ج(                 �إخر�ج:  عبد �حلليم ن�رص 
134- 1981م:   فيلم �مل�سبوه                                            �إخر�ج:  �سمري �سيف 

اخلال�سة:  
يطرح �ملخرج بالتن�سيق مع مدير �لت�سوير  �أحجام �للقطات و�أحجام �لعد�سات و�سكل وو�سع �لكامري� )�لرتفاع( و�آلية حتريكها 
وهو عمل �أ�سيل للمخرج، ولكنه بالتعاون و�لتفاهم مع مدير �لت�سوير ملا يتميز به من خريه يف عالقته بالزو�يا و�لعد�سات �ملختلفة، 
و�لفرق �لب�رصي بني عد�سة و�أخرى لتحقيق �ل�سورة �لأمثل، كذلك �جلو �لعام لإ�ساءة �مل�سهد، وهي روؤية ملخرج �لفيلم تنفذ من 

خالل مدير �لت�سوير ملا ميلكه من خريه يف جمال عمله.

حم�سن ن�رش .. اآخر عنقود املوهوبني..
“ حم�سن ن�رص “ هو �ل�سقيق �ملتمم لر�ئد �لت�سوير �ل�سينمائي �مل�رصي “ عبد �حلليم ن�رص “ عر�ب و�أ�ستاذ �لأ�ساتذة يف جماله �ىل 
جو�ر �سقيقه �ملبدع ب�رصيا - �أي�سًا - “حممود ن�رص”، �أخذ منهما هذه �لروح �لوثابة و�سل�سلة �لبناء �لب�رصي �لفطري �ملتكامل، كان 
حمظوظا يف �أن يجمع بني �ملوهبة و�لفطرة و�لبد�ع و�لدر��سة �لأكادميية، فكان �ل�سلع �لثالث يف عائلة �ملوهوبني، وقائمة �أعماله 
للد�ر�ض طويلة ولكننا هنا لبد لنا �أن ن�سري �ليه، ويكفيه على �سبيل �ملثال عمله مع �ملبدع �لكبري �لر�ئع “ يو�سف �ساهني “ يف بع�ض 
�لأعمال �لتي متثل عالقات فارقة يف تاريخ �ل�سينما �مل�رصية “��سكندرية ليه”  / “حدوته م�رصية “ / “�لود�ع يا بونابرت” وكذ� بع�ض 
�لأعمال مع تلميذ �ساهني �ل وهو �لفنان �ملبدع “علي بدرخان” يف �أفالم على �ساكله “�سفيقه ومتويل” / “ �أهل �لقمة “.  �سوف 

جند �ىل  �أي مدى “حم�سن ن�رص” ينتمي �ىل مدر�سة �ل�سكندرية يف �لت�سوير �ل�سينمائي.
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كيف كانت البداية؟
تاأ�سي�ض جمموعة  �لقرن �ملا�سي يف م�رص مبحاولت  �لع�رصينيات من  �ل�سينمائية �لأوىل فيما قبل  �قرتنت �ملحاولت 
�أنحاء �لعامل؛ حيث كانت  �أ�ستوديوهات خا�سة يف مدينة �لإ�سكندرية، تلك �ملدينة �لتي تو�فد عليها �لكثريون من �ستى 
ملتقى لثقافات عديدة ولهجات ولغات خمتلفة �ساهم جو �لت�سامح �لأخالقي و�لديني يف �لتعاي�ض فيما بينهم، و�سارت 
�لنهاية مزيًجا من هذ� �ملجتمع �لكوزموبوليتاين، تقدمت  نت يف  �لتباين، لكنها كوَّ بوتقة �ن�سهرت فيها عنا�رص �سديدة 
�ل�سحافة و�لفوتوغر�فيا وحلقت بهما تيار�ت م�رصحية �سامية و�أخرى ذ�بت يف �أو�ئل �لتجارب �ل�سينمائية �لتي حولت فن 

�لفوتوغر�فيا �لثابتة �إىل فن �آخر جديد، هو فن �ل�سينماغر�ف. 
كان �ل�سبق لهذ� �لإيطايل �ل�سكندري �أمربتو دوري�ض ب�سكل خا�ض يف تكوين هذ� �لقو�م �ل�سينمائي �أو تلك �ملدر�سة 
�ل�سكندرية يف �لت�سوير �ل�سينمائي كما �سبق و�أن قدمنا �سبكة جمموعة �لعالقات �ملختلفة حل�سد كبري من �أ�سطو�نات �لت�سوير 
يف مدر�سة �لإ�سكندرية، و�لتي كان لها دور �لريادة يف ت�سوير بد�يات �ل�سينما �مل�رصية �ل�سامتة، ثم فيما بعد �لناطقة، 
عرب �أول �أ�ستوديو �أقيم بها - �أ�ستوديو �لنزهة ـ فت�سكلت مالمح �لبد�يات، و�آخرون �لتحقو� لدى تلميذه ـ �ألفيزي �أورفانيللي 
يف �أ�ستوديو �لقائد جوهر يف �ملن�سية �ل�سغرى ـ �لذي �سجل من خالله �لأعمال �لطويلة �لرو�ئية �لأوىل للكثريين، و�ساهم 
�أطلق جمموعة كبرية من �لعاملني لديه يف حرفية  ب�سكل مبا�رص ورئي�سي يف مكانة وريادة �لإ�سكندرية. هذ� �لأ�ستوديو 
�لإظهار و�لطبع و�لتحمي�ض و�ملونتاج، ليكونو� �لنو�ة �لأوىل يف دعم ت�سوير �لع�رص�ت من هذه �لأفالم �لتي �أنتجت يف 
فرت�ت قريبة منذ نهاية �لع�رصينيات يف �لقرن �ملا�سي، و�ساحبت رحلة ميالد �ل�سينما �مل�رصية �لرو�ئية مع عدد من �ملخرجني 
�لأجانب و�مل�رصيني �لذين وجدو� يف �ل�سينما �سكاًل ومنفًذ� خمتلًفا يف طريقة �لتعبري و�لو�سول �إىل �ملتفرج ب�سكل �أي�رص حاًل 
�أنهم  �إل  �إطار �مل�رصح وبرتوكولته، و�إن كانو� قد ��ستعانو� بهوؤلء �مل�سورين �لأو�ئل من هذه �لرتكيبة،  من �لعمل يف 
ا و�جتهدو� يف �أن ي�ستمدو� خرب�ت �أخرى من �لفنون �لقائمة وقتذ�ك، وهو فن �مل�رصح؛ حيث ميكن �قتبا�ض  ��ستعانو� �أي�سً

حرفيات بناء �لديكور وكذلك �ملالب�ض و�ملكياج... �إلخ. 
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امل�سور ال�سينمائي 
ا وم�سئوًل يف بد�يات �لعمليات �لإنتاجية؛ حيث خرب�ت �لإخر�ج يف ذلك �لوقت  �مل�سور �ل�سينمائي لعب دوًر� هامًّ
كانت لتز�ل حمدودة �حلركة يف نقل روح �لن�ض �لدر�مي �إىل �سور �سينمائية، وبالتايل �سار �مل�سور �ل�سينمائي له �لكثري 
�لعملية  �أمام  وكذلك  �ملنتج،  �أمام  وم�سئوليته  لدوره  وو�عًيا  فاهًما  م�سوًر�  يريد  فهو  �لإنتاج،  عن�رص  لدى  �لأهمية  من 
�لإبد�عية، ول تفهم �لعملية �لإبد�عية على �أنها حركة �لكامري� و�للقطات �لقريبة �أو �ملتو�سطة �أو �لبعيدة... �إلخ من تلك 
�أو �سناعية  �أ�سا�سي،  �لإبد�عات للتعبري عن �لن�ض بل �ختيار �مل�سور ليكون �مل�سئول عن توزيع �لإ�ساءة )�لطبيعية ب�سكل 
ا �ختيار زو�يا �لت�سوير، وحركة �لكامري�، بل ي�ساف  ب�سكل فرعي(؛ حيث مل تكن �لأدو�ت متقدمة يف هذ� �لوقت، و�أي�سً
�إىل �ملهام �خلا�سة به �لإ�رص�ف على حركة �ملمثلني يف عمق �ملجال، وتكوين �ملناظر، �إىل جانب �إ�سد�ره �لتعليمات �لتي 
ميكن من خاللها رفع قيمة �لعمل من �لناحية �لفنية و�جلمالية و�لتعبريية يف حدود �إمكانيات �لكامري� وبد�ئيتها، بل ي�ساهم 
ا يف ت�سميم �ملناظر �أو بنائها مبا يخدم عملية �لت�سوير �لتي تعد مغامرة ل ميكلها �إل حريف و�ٍع مب�ساحة و�إمكانيات �لفيلم  �أي�سً
�للقطات  لتنفيذ ت�سوير  �لعمل  بو�سع خطط  �لفيلم  يتعامل معها، مع  �لتي  �لكامري�  �لإظهار و�لطبع يف  �خلام و�ملعمل يف 
و�مل�ساهد. وُيالحظ �أن هذه �مل�سئوليات بها �لكثري من �خت�سا�سات �ملدير �لفني �أو خمرج �لعمل فيما بعد؛ حيث �سارت 

� يف بد�يات �لعملية �ل�سينمائية، وبالتايل تعاظم دوره.  للم�سور �ل�سينمائي �سالحيات كبرية جدًّ
لي�ض هذ� فح�سب، و�إمنا هناك قدر�ت �أخرى لبد �أن يت�سم بها �مل�سور �ل�سينمائي بخالف تلك �مل�سئوليات �ملوجودة 
بني يديه، فقد �أ�رصنا من قبل �أنه لبد �أن يكون لديه �ل�سرب وقوة �لحتمال وهدوء �لأع�ساب و�جللد و�ملثابرة �مل�ستمرة يف 
�لعمل؛ حيث �إنه �مل�سئول عن جودة �ل�سورة �ل�سينمائية ملتابعته �خلا�سة و�لإ�رص�ف �لكامل على عملية �لإظهار يف �ملعامل 
حتى تخرج �ل�سور يف �أف�سل حالتها، وقيامه بعملية �ملونتاج �لتي كانت تتم على كل ن�سخة منفردة، وتلك �لكفاءة هي 

ما �عتمد عليها ر�أ�ض �ملال يف �لبد�ية. 
هذ� �لأ�سطى �مل�سور �لفوتوغر�يف �لذي حتول �إىل �لأ�سطى �مل�سور �ل�سينماغر�ف هو �لذي ي�سبط �مل�سافة �ل�سحيحة 
بني �لكامري� بعد�ساتها �ملختلفة وحركة جموع �ملمثلني �أو �لأ�سياء د�خل �للقطة، وتدريجيًّا ـ وعلى فرت�ت طويلة ـ �أ�سيف 
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موقع  �مل�سور يف  توجيهات  بع�ض  بتنفيذ  يقوم  ثم  ما�سين�ست،  �لطريق حماًل...  �أول  يبد�أ من  �لغالب  م�ساعٌد يف  �إليه 
�لت�سوير... �أو ��سطحابه معه �إىل �ملعامل لتعلم كيفية �لإظهار و�لطبع وكذ� �ملونتاج. 

اأ�سطوات مدر�سة الإ�سكندرية يف الت�سوير ال�سينمائي 
ديفيد كورنيل، توليو كياريني، �أ�سلي برميافري�، جوليو دي لوكا، فريي فاركا�ض، كليليو �سي�سفيللي، حممود 
�لبد�يات �لأوىل  �أفالم  �لبد�يات، بع�سهم يف  �إبر�هيم لما و�إبر�هيم �سيب، هم جنوم تلك  ن�رص، برونو �سالفي، وكذ� 
�أ�سبحو� رو�ًد�  �أفالم، لكنهم �رصعان ما  �أو بع�ض  �ل�سامت، و�آخرون عملو� م�ساعدين لهم فيلم  �لطويل  �لرو�ئي  للفيلم 
و�لإظهار  )�لطبع  �ألفيزي  و�أ�ستوديوهات  معامل  د�خل  در�سو�  و�لكثريون  �ل�سينمائية.  �لإ�سهامات  يف  �لآخرين  بجانب 
و�لتحمي�ض( وعملو� د�خل �لق�سور �مللكية فرت�ت طويلة قبل �حرت�ف �لعمل �لعام، و�لبع�ض ترك �ملهنة مع دخول �حللفاء 
ونخبة  �لأجانب،  �سجن  يف  �لوقت  بع�ض  ق�سو�  و�لآخرون  �لبالد،  وغادرو�  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  �أثناء  م�رص  �أر��سي 
تو�جدت حتى بد�يات قيام ثورة يوليو 1952م ثم هاجرو�، و�آخرون �أ�سبحو� �سمن هيكل �سناعة �ل�سينما �مل�رصية حتى ما 

�ساء �لله وق�سو� يف م�رص �سنو�ت كثرية، و�لبع�ض �آثرو� �ل�سالمة وهاجرو� بعد تاأميمات يوليو عام 1961م. 
تركو� ب�سمات كبرية و�أعماًل كبرية و�أعماًل �سينمائية هامة، عملو� �أجانب وم�رصيني، ت�سلمو� فيما بعد ر�ية   
�لت�سوير �ل�سينمائي يف �ل�سينما �مل�رصية، منهم من �أجاد وتفوق و�سارت له روؤياه وب�سماته �لر�ئعة يف تاريخ هذ� �لفن. 
مل يعبهم �أنهم تعلمو� �أو تتلمذو� على يد هذه �ملدر�سة �لأوىل، لكن هوؤلء �لأ�ساتذة قدمو� �سينما م�رصية خال�سة قريبة من 
�ل�سعب �مل�رصي �لعربي، وقو�ئم �أفالمهم خري دليل على ذلك، وتركو� للتاريخ وثائق �جتماعية �سديدة �لأهمية حتاكي 
تاريخها  عرب  �مل�رصية  �ل�سينما  تناولتها  �لتي  و�مل�سكالت  �لعامة  و�حلياة  و�مللب�ض  و�ملاأكل  �للهجة  حيث  من  �سكل جمتمعنا 
�لطويل، �إىل جانب تقدمي �لأ�سكال �لرتفيهية و�لغنائية وحماولة نقل �سور ب�رصية لقطاعات كبرية من قاع وقمة �ملجتمع 
�، و�أخرى متيزت بال�سطحية وعدم �لن�سج، لكنها مل تكن  و�سط ظروف تاريخية متغرية و�سديدة �لتعقيد، بع�سها جاد جدًّ
روؤياهم، بقدر ما �أ�سبحت روؤية فناين �لإخر�ج �لتي بد�أت مالحمهم تتاأكد يوًما بعد يوم مع م�سرية �سناعة �ل�سينما �مل�رصية، 
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لكنهم كانو� �لنو�ة �لأوىل �أو �ملوجة �لأوىل، �أو �لبد�ية �حلقيقية لتاأ�سي�ض ما ميكن �أن ن�سميه مبدر�سة �لإ�سكندرية يف �ل�سينما 
�مل�رصية، �أ�سطو�ت ميتلكون حرفية وبر�عة ��ستخد�م )كامري�ت، �أدو�ت حتمي�ض، �إ�ساءة(، ون�سوج ��ستخد�مها مرحليًّا 
لتمكنهم من وجود �أكرث من لغة �أجنبية - �لإيطالية �أو �لفرن�سية - و�للتز�م �جلاد و�لن�سباط يف �ملو�عيد، و�لقدرة على 
�حلركة �ل�رصيعة و�ل�سيطرة على �ملوقف و�لتغلب على �ل�سعوبات و�لبتكار، وهي �سمات جندها لدى تالميذ وم�ساعدي 

تلك �ملرحلة �لذين �سارو� فيما بعد مديري �لت�سوير �مل�رصيني �لكبار و�لعظام يف تاريخ هذه �ل�سناعة �ل�سينمائية. 
فماذ� قدم هوؤلء �لأ�سطو�ت؟ وكيف قدمو� هذ� �لإنتاج �ل�سينمائي �لغزير؟ �إنها حماولة منا لتاأ�سيل دور هوؤلء �لرو�د، 
حاولنا �إلقاء بع�ض �ل�سوء على تلك �لبد�يات، قدمنا �لبع�ض منها عرب �لوثائق �ملتاحة، لي�ست كاملة يف بع�سها لكنها حماولة 
�أعدنا فيها �لتدقيق و�لتمحي�ض و�إ�سافة ما ميكن �إ�سافته لآخرين �سبقونا يف هذ� �ملجال، مل ن�سل �إىل �لكمال، ولكننا نعتقد 

�أننا �أ�ساأنا �سمعة، ميكن �أن تنري لآخرين �إ�سافات �أخرى ل�ستكمال م�سرية مفقودة يف تاريخنا �ل�سينمائي.
�إىل كل هوؤلء �ل�سابقني من �لباحثني و�لآخرين �لقادمني نقدم تلك �ملحاولة �لتي تعد غري م�سبوقة يف تاريخ �لبحث 
�ل�سينمائي يف �أور�ق �أ�سطو�ت ت�سوير مدر�سة �لإ�سكندرية يف �ل�سينما �مل�رصية، لعلنا نفتح طريًقا كان مغلًقا ومل يطرق من 
قبل، وقد ياأتي من ي�سيف وي�سيء �سمعة �أخرى تك�سف مالمح ومعامل طرق �أخرى مل نتو�سل �إليها، لكنه يتبقى يف �لنهاية 
حماولة جادة يف طريق َوِعٍر وغري مطروق من قبل بهذ� �حلجم وتلك �مل�ساحات حول جهود وريادة هوؤلء �لأ�سطو�ت. 
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)1( ديفيد كورنيل 

�أحد م�سوري مدر�سة �لإ�سكندرية �لأو�ئل يف �ل�سينما �مل�رصية، حيث �لبد�يات �لأوىل عرب بو�بة دوري�ض ـ �أمربتو 
دوري�ض ـ �لذي كان ميلك �أ�ستوديو به �ملعامل ومو�د �لإظهار و�لتحمي�ض و�آلت �لت�سوير. بد�أت قدر�ته يف متابعة �لأعمال 
�لوثائقية منذ عام 1907م، وحتى بعد تاأ�سي�سه �ل�رصكة �لإيطالية وبناء �أ�ستوديو �لنزهة ـ �أول �أ�ستوديو م�رصي عام 1917م 
- وقيامه باإنتاج ثالثة �أفالم رو�ئية ق�سرية )نحو �لهاوية عام 1917م، �رصف �لبدوي عام 1918م، �لأزهار �ملميتة عام 
1918م(. بد� كورنيل يف �ل�سورة ب�سكل �أ�سا�سي ورئي�سي م�ساعًد� لأمربتو دوري�ض، ومل يظهر �آخرون �إل يف بع�ض 
�أمربتو  �أو جمموعة عمل  �لذي كان �سمن طقم  �أورفانيللي،  �ألفيزي  ـ  �لفتى  �أو  �لوقت  ـ يف ذلك  �ل�سبي  مثل  �لكتابات 
ه ن�ساطه كاماًل �إىل �لأ�ستوديو �خلا�ض به؛ حيث كان  دوري�ض حتى عام 1928م، عندما ��ستقل �ألفيزي �أورفانيللي َوَوجَّ
يقوم بت�سغيله للغري يف ذلك �لوقت، بينما يتجه ديفيد كورنيل يف هذ� �لعام 1928م نحو ت�سوير �لفيلم �لثاين للمخرج 
قبل  فيه لما  تعرف  �لذي  �لوقت  ـ يف  برميافري�  �أ�سلي  مان«  م�ساعد »كامري�  معه  وياأتي  �لهرم«  فوق  »فاجعة  �إبر�هيم لما 
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�ألفيزي يف فيلم »قبلة يف  �لد�خلية و�سورها  �أورفانيللي عندما �سجل لديه �مل�ساهد  �ألفيزي  �أي عام 1927م ـ على  ـ  عام 
�ل�سحر�ء«، �لأمر �لذي يوؤكد حجم و�سلة �لت�سال �لو��سح بني جمموعة �لعمل يف �لإ�سكندرية من خالل �أمربتو دوري�ض 

و�أورفانيللي. 
ل ملمًحا من مالمح مدر�سة �لإ�سكندرية، بل كان  ديفيد كورنيل... مل يكن غزير �لإنتاج مثل �أقر�نه، لكنه �َسكَّ
�أحد �أعمدة هذه �ملدر�سة منذ �لبد�يات كغريه من رفقاء �ملهنة من جمموعة �لإيطاليني ب�سفة عامة، لكنه �ختفى من �ل�ساحة 
فجاأة يف �أو�ئل �حلرب �لعاملية �لثانية �ساأن كثريين، وتوقفت �ملعلومات حوله، ومل يكن هناك يف �أي مرجع �سبب مبا�رص 

لهذ� �لختفاء �أو كيفية �ختفائه. 

قائمة اأفالم ديفيد كورنيل: 
�أمربتو دوري�ض  نحو �لهاوية )مع �أمربتو دوري�ض(    �إخر�ج:   1- 1917م:  
�أمربتو دوري�ض  �رصف �لبدوي )مع �أمربتو دوري�ض(    �إخر�ج:   2- 1918م:  
�أمربتو دوري�ض  �لأزهار �ملميتة )مع �أمربتو دوري�ض(    �إخر�ج:   3- 1918م:  

�إبر�هيم لما  فاجعة فوق �لهرم )مع برميافري�(    �إخر�ج:   4- 1928م:  
ود�د عريف  حتت �سماء م�رص                               �إخر�ج:   5- 1928م:  
ود�د عريف غادة �ل�سحر�ء )مع كياريني(        �إخر�ج:   6- 1929م:  
�إبر�هيم لما معجزة �حلب )مع �إبر�هيم �سيب(    �إخر�ج:   7- 1930م:  
�أمينة حممد  تيتا ووجن                                            �إخر�ج:   8- 1937م:  

�أحمد كامل مر�سي �لعامل                                            �إخر�ج:   9- 1943م:  
* مالحظة: 

فيلم »�لعامل« �إنتاج ح�سني �سدقي عام 1940م ظل يف �لعلب مل�ساكل رقابية خا�سة، و�أفرج عنه عام 1943م. 
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)2( توليو كياريني 
م�سور �سينمائي من �أ�سول �إيطالية، و�حد من جمموعة �مل�سورين �لإيطاليني �لذين وجدو� �أنف�سهم يت�سدرون ت�سوير 
�لأفالم �لرو�ئية �لطويلة، وهو �أحد �أهم م�سوري مدر�سة �لإ�سكندرية يف �لت�سوير �ل�سينمائي، �لذي �أ�س�سها �أمربتو دوري�ض، 
وهو ما تاأكد لنا من خالل تعاقده مع �رصكة نحا�ض فيلم، عند قيامه بت�سوير فيلم »�أن�سودة �لفوؤ�د« عام 1932م؛ حيث 
ن�ض �لتعاقد على كيفية معاملته مثل �ملديرين �لفنيني من حيث �ملكانة و�لأجر، هذ� جانب، و�جلانب �لآخر ين�ض �لتعاقد يف 
�أحد بنوده ـ �لبند �خلام�ض ـ على �أن �أمربتو دوري�ض هو �أ�ستاذه، وعليه �لن�سياع لتوجيهاته مثله يف ذلك مثل �ملخرج �أو �ملدير 
�لفني ماريو فولبي، وهو �لأمر �لذي يوؤكد مكانته كمدير ت�سوير، وفى �لوقت نف�سه يوؤكد مكانة وقدر�ت �أمربتو دوري�ض 
من قبل منتج فيلم »�أن�سودة �لفوؤ�د«، وهو متيز لالثنني مًعا لكن فارًقا كبرًي� يف �لر�تب �أو �ملر�تب بينهما، ويتاأكد هذ� بعد �أن 
�سعى �إليه »ود�د عريف« و�لفنانة »عزيزة �أمري« كي يكون م�سور �أول �أعمالهما، فيلم »ليلى« �لذي �أنتج عام 1927م، �أول 
فيلم رو�ئي طويل �سامت �أنتج يف �لقاهرة وذلك بعد �نتقاله �إليها ت�سبقه �أعماله �لتي قدمها يف مدينة �لإ�سكندرية من خالل 

ت�سويره �ل�رص�ئط �لوثائقية و�لإخبارية و�لحتفالت �لتي كان يقوم �أ�ستوديو دوري�ض بت�سجيلها. 
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يالحظ �أنه خالل �لفرتة من عام 1927م حتى عام 1940م قدم 20 فيلًما رو�ئيًّا طوياًل، منها 3 �أفالم من �إخر�جه، 
و7 �أفالم من �إخر�ج �أحمد جالل �لذي وجد فيه مبتغاه كمدير ت�سوير، �إل �أنه مثل ديفيد كورنيل ترك م�رص عقب �ندلع 
�حلرب �لعاملية �لثانية مرحتاًل �إىل �ململكة �لإيطالية، وذكرت بع�ض �مل�سادر و�ملر�جع �أنه عاد �إىل م�رص مر��ساًل حربيًّا وم�سوًر� 
ومتابًعا ملجريات و�أحد�ث معركة �ل�سحر�ء يف �لعلمني؛ حيث تويف هناك �أثناء تغطية �إحدى �لعمليات �لع�سكرية، ودفن 

مع من دفن يف مقابر �لعلمني.  

 قائمة اأفالم توليو كياريني 
:            ليلى      �إخر�ج:  ود�د عريف و��ستيفان رو�ستي  1- 1927م 

بنت �لنيل )مع برميافري�(                        �إخر�ج:  روكا  2- 1929م:  
3- 1929م:              غادة �ل�سحر�ء )مع ديفيد كورنيل(         �إخر�ج:  ود�د عريف

4- 1931م:              �ساحب �ل�سعادة ك�سك�ض بيه                 �إخر�ج:  كياريني و��ستيفان رو�ستي 
�أن�سودة �لفوؤ�د  )مع �أمربتو دوري�ض(   �إخر�ج:  ماريو فولبي  5- 1932م:  
خمزن �لع�ساق                              �إخر�ج:  كارلو بوبا  6- 1932م:  
حو�دث ك�سك�ض بيه                 �إخر�ج:  كارلو بوبا 7- 1934م:  

عيون �ساحرة                              �إخر�ج:  �أحمد جالل  8- 1934م:  
�لغندورة                                            �إخر�ج:  مايو فولبي  9- 1935م:  

�لدفاع                                            �إخر�ج:  يو�سف وهبي  10- 1935م:  
�لبنكنوت                                            �إخر�ج:  �أحمد جالل  11- 1936م:  

�أن�سودة �لر�ديو                              �إخر�ج:  كياريني  12- 1936م:  
زوجة بالنيابة                              �إخر�ج:  �أحمد جالل  13- 1936م:  
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مر�تي منرة 2                             �إخر�ج:  كياريني 14- 1937م:  
عمر وجميلة                              �إخر�ج:  كارلو بوبا  15- 1937م:  

بنت �لبا�سا �ملدير                              �إخر�ج:  �أحمد جالل  16- 1938م:  
فت�ض عن �ملر�أة                              �إخر�ج:  �أحمد جالل 17- 1939م:  

بياعة �لتفاح                              �إخر�ج:  ح�سني فوزي  18- 1939م:  
فتاة متمردة                              �إخر�ج:  �أحمد جالل 19- 1940م:  
20- 1940م:            زليخا حتب عا�سور                              �إخر�ج:  �أحمد جالل

* مالحظة: 
للق�سة  �أي�سا كاتًبا  بل  فقط،  و�لإخر�ج  للت�سوير  مديًر�  يكن  عام 1936م، مل  �أنتج  �لذي  �لر�ديو«  »�أن�سودة  فيلم 

و�ل�سيناريو. 
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)3( اأ�سلي برميافريا 

رمبا كانت �لبد�يات �حلقيقية لهذ� �مل�سور �أ�سلي برميافري� عندما ُعنيِّ م�ساعًد�، �أو باملعنى �ملق�سود للكلمة »كامري� مان« 
بامل�سطلح �ملعا�رص، عندما �ختاره �مل�سـور ـ ديفيد كورنيل يف فيلم �لأخو�ن �إبر�هيم وبدر لما »فاجعة فوق �لهرم« عام 

1928م. 
�أنه كانت لديه خرب�ت يف �لت�سوير  �أيدينا مل تذكر كيف كانت �لبد�ية لربميافري�، لكن �ملرجح  و�ملر�جع �لتي بني 
�ل�سينمائي، و�إل ما كان �ختاره ديفيد كورنيل و�إبر�هيم لما للعمل معهما يف هذ� �لفيلم؛ حيث ذكر يف بع�ض �لرو�يات 
�لقدمية �أنه كان م�سوًر� ب�رصكة كود�ك يف م�رص مثل �لكثريين وهذ� �حتمال، لكن �لحتمال �لآخر و�لأقرب �إىل �ل�سو�ب 
�أنه كان �أحد �لعاملني لدى �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي؛ حيث كانت توؤخذ �ملناظر �لد�خلية للفيلم لديه، وديفيد كورنيل 
عمل هو و�أورفانيللي مًعا لدى �أمربتو دوري�ض منذ زمن بعيد عندما كان يجمعهما �أ�ستوديو �لنزهة - �ل�رصكة �لإيطالية عامي 
1917 - 1918م، وبالتايل �خلرب�ت �لتي كانت موجودة لدى ديفيد كورنيل مب�ساعدة �ألفيزي هي �لتي �أعطت م�ساحة 
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لربميافري� لكي يكون م�ساعًد� يف هذ� �لعمل، وبذلك �أ�سبح �أحد موؤ�س�سي �سكل �لت�سوير يف �إطار مدر�سة �لإ�سكندرية �لتي 
�ساهم يف �لتاأكيد على مالحمها ب�سكل عام ولي�سبح �أحد م�سوريها. 

يف نهاية حياته �لفنية مب�رص و�لتي كانت فيلم فوؤ�د �جلز�يريل »حتت �ل�سالح« �أنتج عام 1940م، �ساءت �ملقادير �أن 
تكون �حلرب �لعاملية �لثانية هي �ل�سبب يف تو�جد �لع�رص�ت من �جلاليات �أو �ختفائهم، ولكن �حلكايات غري �ملوؤكدة تقول 
�إنه هاجر �ساأنه يف ذلك �ساأن معظم م�سوري �لفرتة من �لأجانب �لذين غادرو� م�رص بحًثا عن مكان �آخر بعيًد� عن �أخطار 

تلك �حلرب �مللعونة. 

قائمة اأفالم اأ�سلي برميافريا 
فاجعة فوق �لهرم )مع ديفيد كورنيل(     �إخر�ج:  �إبر�هيم لما  1- 1928م:  

بنت �لنيل )مع توليو كياريني(      �إخر�ج:  روكا  2- 1929م:  
خيانة ن�ض �لليل                              �إخر�ج:  حممد �سربي  3- 1930م:  

�ل�سحايا                                            �إخر�ج:  �إبر�هيم لما 4- 1932م:  
�لوردة �لبي�ساء                             �إخر�ج:  حممد كرمي  5- 1933م:  

�لزو�ج                                            �إخر�ج:  فاطمة ر�سدي  6- 1933م:  
�لتهام                                            �إخر�ج:  ماريو فولبي 7- 1934م:  
�سبح �ملا�سي )مع �إبر�هيم لما(   �إخر�ج:  �إبر�هيم لما 8- 1934م:  

�سجرة �لدر                              �إخر�ج:  �أحمد جالل  9- 1935م:  
ملكة �مل�سارح                              �إخر�ج:  ماريو فولبي  10- 1936م:  
�حلب �ملور�ستاين                              �إخر�ج:  ماريو فولبي 11- 1937م:  

حتت �ل�سالح                              �إخر�ج:  فوؤ�د �جلز�يريل  12- 1940م:  
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)4( جوليو دي لوكا  

�ل�سينما �مل�رصية مل  عمل كم�ساعد مع توليو كياريني حتى عام 1952م مع بد�ية قيام ثورة يوليو، ظل يعمل يف 
ينقطع عنها �إل ثالث �سنو�ت خالل �لفرتة من عام 1940م حتى عام 1943م، عندما �أودع �سجن �لأجانب معتقاًل �أثناء 

�حلرب �لعاملية �لثانية. 
ولد جوليو دي لوكا يف 1 فرب�ير عام 1907م، وكانت وظيفته قبل �لعمل يف �ل�سينما مهند�ًسا بحريًّا. كانت بد�يات 

عمله يف �ل�سينما �لأوروبية عام 1924م؛ حيث �سارك يف �إخر�ج �لأفالم �لتالية: 
�قتحام �لف�ساء. 

 .1860
�أر�ض �لوطن. 
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Il Palio di Siena

�لرجل ذو �ملخلب. 
كان ذلك قبل �أن يتوجه لوكا �إىل م�رص؛ حيث كانت �لبد�ية يف عام 1932م عندما �سارك م�ساركة فعلية ورئي�سية يف 
ت�سوير �أحد �لأعمال �لرو�ئية �لطويلة �لناطقة “�أولد �لذو�ت” بال�سرت�ك مع �مل�سور جا�ستون ماردي، من �إخر�ج حممد 
كرمي، كذلك �سارك �لكثريون من خمرجي �لثالثينيات و�لأربعينيات من �لقرن �ملا�سي، خا�سة بركات �لذي �أجنز معه 

17 فيلًما رو�ئيًّا، وهو ما يوؤكد �لتفاهم �ملتبادل بينهما. 
ا من �لزمان، وتويف هناك. ترك م�رص عام 1953م متوجًها �إىل �لرب�زيل، ومهاجًر�؛ حيث عا�ض بع�سً

 
قائمة اأفالم توليو كيارينى 

�أولد �لذو�ت  )مع جا�ستون ماردي(  �إخر�ج:  حممد كرمي  1- 1923م:  
هياكل بعلبك  )مع جورج كوي�ستي(   �إخر�ج:  جورج كوي�ستي  2- 1934م:  

�أجنحة �ل�سحر�ء )مع فريي فاركا�ض(   �إخر�ج:  �أحمد �سامل  3- 1939م:  
قي�ض وليلى                              �إخر�ج:  �إبر�هيم لما  4- 1939م:  
�لكنز �ملفقود                              �إخر�ج:  �إبر�هيم لما 5- 1939م:  

�بن �حلد�د )مع عبد �حلليم ن�رص(   �إخر�ج:  يو�سف وهبي 6- 1944م:  
�أما جنان                                            �إخر�ج:  بركات  7- 1944م:  
�لقلب له و�حد                              �إخر�ج:  بركات  8- 1945م:  
هذ� جناه �أبي                              �إخر�ج:  بركات  9- 1945م:  

قلوب د�مية                              �إخر�ج:  ح�سن عبد �لوهاب  10- 1945م:  
عو��سف                                            �إخر�ج:  عبد �لفتاح ح�سن  11- 1946م:  



127

�أ�سطو�ت ت�سوير مدر�سة �لإ�سكندرية يف �ل�سينما �مل�رصية

�أنا و�بن عمي )مع �ألفيزي �أورفانيللي(    �إخر�ج:  عبد �لفتاح ح�سن 12- 1946م:  
�سحايا �ملدينة                               �إخر�ج:  نيازي م�سطفى  13- 1946م:  

يوم يف �لعايل                               �إخر�ج:  ح�سني فوزي  14- 1946م:  
�لهامن                                            �إخر�ج:  بركات  15- 1947م:  

�لت�سحية �لكربى                               �إخر�ج:  حممد عبد �جلو�د  16- 1947م:  
هدية                                            �إخر�ج:  حممود ذو �لفقار  17- 1947م:  

�لو�جب                                            �إخر�ج:  بركات  18- 1948م:  
�لهوى و�ل�سباب                              �إخر�ج:  نيازي م�سطفى  19- 1948م:  

�ليتيمتني                                            �إخر�ج:  ح�سن �لإمام  20- 1948م:  
ليت �ل�سباب                               �إخر�ج:  ح�سن عبد �لوهاب  21- 1948م:  

فوق �ل�سحاب                               �إخر�ج:  حممود ذو �لفقار  22- 1948م:  
�سجى �لليل                               �إخر�ج:  بركات  23- 1948م:  
�لعقاب                                            �إخر�ج:  بركات  24- 1948م:  
عفريتة هامن                              �إخر�ج:  بركات  25- 1949م:  

�ست �لبيت                              �إخر�ج:  �أحمد كامل مر�سي  26- 1949م:  
مربوك عليك                              �إخر�ج:  عبد �لفتاح ح�سن  27- 1949م:  
ولدي                                            �إخر�ج:  عبد �لله بركات  28- 1949م:  

�أمري �لنتقام                               �إخر�ج:  بركات  29- 1950م:  
�ساعة لقلبك                              �إخر�ج:  ح�سن �لإمام  30- 1950م:  

معل�ض يا زهر                               �إخر�ج:  بركات  31- 1950م:  
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�خلارج على �لقانون                              �إخر�ج:  حممد عبد �جلو�د 32- 1951م:  
حماتي قنبلة ذرية                              �إخر�ج:  حلمي رفلة  33- 1951م:  
تعاىل �سلم                              �إخر�ج:  حلمي رفلة  34- 1951م:  

يف �لهو� �سو�                             �إخر�ج:  يو�سف معلوف  35- 1951م:  
حلن �خللود                              �إخر�ج:  بركات  36- 1952م:  
من �لقلب للقلب                              �إخر�ج:  بركات  37- 1952م:  

حياتي �إنت                              �إخر�ج:  يو�سف معلوف  38- 1952م:  
ماتقول�ض حلد                             �إخر�ج:  بركات  39- 1952م:  
�أنا وحدي                               �إخر�ج:  بركات  40- 1952م:  
غلطة �أب                                      �إخر�ج:  بركات  41- 1952م:  
حكم �لزمان                             �إخر�ج:  بركات  42- 1953م:  
قلبي على ولدي                              �إخر�ج:  بركات  43- 1953م:  

* مالحظة: 
حكاية �عتقاله يف �سجن �لأجانب جاءت �سمن كتاب )�سعيد �سيمي(. 
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)5( فران�سو )فريي( فاركا�س 

�سحيح �أنه من خارج منظومة �مل�سورين �لإيطاليني، لكنه �أحد م�سوري مدر�سة �لإ�سكندرية يف �لت�سوير �ل�سينمائي، 
جمري �جلن�سية، جاء �إىل �لإ�سكندرية ت�سبقه مهنته كم�سور �سينما فوتوغر�ف؛ حيث �سبق �أن عمل مع �آخرين يف �أوروبا 
�أ�ستوديوهات  وكذلك  تري�جوفا(  �أوفا،  )برلني،  �أ�ستوديوهات  يف  �سونزك(  رينولد  تورنور،  موري�ض  يتيل،  )وليم 

)بود�ب�ست، فيينا، باري�ض، لندن(. 
��ستقر يف هذه �ملدينة؛ حيث وجد مبتغاه، عمل مع �أخيه �ألك�سندر فارك�ض يف فيلمني، �لأول: “بو�ب �لعمارة” 
عام 1935م، و�لثاين: “ب�سالمته عاوز يتجوز” عام 1936م، و�ختفى هذ� �ل�سقيق من فوق خريطة �سناعة �لأفالم يف 
م�رص متاًما، وهو �أمر يثري �لف�سول و�لده�سة يف ذ�ت �لوقت فلم تعد هناك �أية معلومة حوله، �أو عن �أ�سباب توقفه �أو �مل�سري 

�لذي �آل �إليه �أو �ختاره بنف�سه. 
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و�أحد  �ل�سينمائي،  �لت�سوير  يف  �لإ�سكندرية  مدر�سة  جنوم  �أ�سهر  من  �ل�سينمائي  �مل�سور  فاركا�ض  فريي  يعترب  بينما 
�لأ�سطو�ت �لالمعني غزيري �لإنتاج خالل �لفرتة �لتي عمل فيها مب�رص من عام 1934م وحتى �لرحيل مع قيام ثورة يوليو 

1952م. 
من  �لعديد  بني  ل  َتَنقَّ �أو كليليو.  �سالفي  برونو  �أو  �أورفانيللي  قدمه  �لذي  �ملعدل  �إىل  �لكم  من حيث  �أفالمه  تقرتب 
�لعالمات  �إحدى  و�سارت  و�لتوثيق،  �لتاريخ  خزينة  �سهرية  �أفالم  دخلت  �لعظام.  و�لرو�د  �ملختلفة  �ل�سينمائية  �لتيار�ت 

�ملميزة لهذ� �ل�سجل �ل�سينمائي �لكبري. 
بينما غادر جمموعة من �لعاملني يف مدر�سة �لإ�سكندرية للت�سوير �ل�سينمائي م�رص يف فرتة �حلرب �لعاملية �لثانية، ��ستمر 
هو على �ل�ساحة، يف �سنو�ت كثرية كان يقدم 8 �أفالم �سنويًّا، �لأمر �لذي يعني �أن هناك �رتباًطا وثيًقا به، ويحمل دللة 
على �أنه د�ئًما مطلوب؛ قطًعا حلرفيته �لعالية و�إجادته و�رصعة �إجنازه ثمانية �أفالم �سنويًّا و�أحياًنا ع�رصة، وهذ� معدل فلكي 

ا هو �إحدى �خل�سال �لتي متتع بها فريي يف حياتة �ملهنية.  مبقيا�ض هذ� �لزمن، لكن �لتميز �أي�سً
بها م�رص  �لتي مرت  �لظروف  �لأ�سباب، فهل  �أمريكا عام 1952م، لكنها مل تذكر  �إىل  �إنه هاجر  �مل�سادر  تقول 
من غليان �سيا�سي، و�جتماعي، وحريق �لقاهرة، وقتال �لفد�ئيني يف �لقنال لقو�ت �لإجنليز، وما �أ�سفر عن قيام حركة 
�ل�سباط �لأحر�ر يف يوليو 1952م، قد يكون ذلك �سبًبا مبا�رًص� للرحيل؟ �أم �أن هناك �أ�سبابًا �أخرى ل نعلمها دعته �إىل هجرة 
�لبالد و�لذهاب �إىل بالد �أخرى بعيدة عن �لوطن �لأم رغم جناحه على �ل�ساحة �ل�سينمائية �مل�رصية، لي�ض هذ� فح�سب بل �إنه 

�أحد رجالت �ل�سناعة مثله يف ذلك مثل �أبنائها، ل �أحد يدري �أي �سبب �أو �لأ�سباب �لتي دعته لذلك؟ 

قائمة اأفالم فران�سو )فريي( فاركا�س 
�بن �ل�سعب                              �إخر�ج:  موري�ض �أبتكمان  1- 1934م:  

بو�ب �لعمارة                              �إخر�ج:  �ألك�سندر فاركا�ض  2- 1935م:  
ب�سالمته عاوز يتجوز                 �إخر�ج:  �ألك�سندر فاركا�ض 3- 1936م:  
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كله �إل كده                                           �إخر�ج:  �إدمون توميا  4- 1936م:  
�أجنحة �ل�سحر�ء )مع لوكا(                             �إخر�ج:  �أحمد �سامل  5- 1939م:  

�لعودة �إىل �لريف                                           �إخر�ج:  �أحمد كامل مر�سي  6- 1939م:  
�لعزمية                                                        �إخر�ج:  كمال �سليم  7- 1939م:  

�لور�سة                                                        �إخر�ج:  �ستيفان رو�ستي  8- 1940م:  
�إىل �لأبد                                                        �إخر�ج:  كمال �سليم  9- 1941م:  

�نت�سار �ل�سباب                                          �إخر�ج:  �أحمد بدرخان  10- 1941م:  
�مر�أة خطرة                                          �إخر�ج:  �أحمد جالل  11- 1941م:  

عا�سفة على �لريف                                          �إخر�ج:  �أحمد بدرخان 12- 1941م:  
�أحب �لغلط                                          �إخر�ج:  ح�سني فوزي 13- 1942م:  
بحبح يف بغد�د                                          �إخر�ج:  ح�سني فوزي 14- 1942م:  

حمطة �لأن�ض                                          �إخر�ج:  عبد �لفتاح ح�سن  15- 1942م:  
ماجدة                                                        �إخر�ج:  �أحمد جالل  16- 1943م:  

�إخر�ج:  عبد �لفتاح ح�سن حب من �ل�سماء )م. عبد �لعظيم/ �أ. خور�سيد(   17- 1943م:  
حنان                                                        �إخر�ج:  كمال �سليم  18- 1944م:  
عري�ض �لهنا                                          �إخر�ج:  �إبر�هيم لما  19- 1944م:  
وحيدة                                                        �إخر�ج:  �إبر�هيم لما 20- 1944م:  

�حلظ �ل�سعيد                                           �إخر�ج:  فوؤ�د �جلز�يريل  21- 1945م:  
�أحب �لبلدي                                           �إخر�ج:  ح�سني فوزي  22- 1945م:  

�حلب �لأول                                           �إخر�ج:  جمال مدكور  23- 1945م:  
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�حلياة كفاح )مع م�سطفى ح�سن(                �إخر�ج:  جمال مدكور 24- 1945م:  
قتلت ولدي                                           �إخر�ج:  جمال مدكور 25- 1945م:  
كازينو �للطافة                                           �إخر�ج:  جمال مدكور 26- 1945م:  
بني نارين                                                     �إخر�ج:  جمال مدكور 27- 1945م:  
رجاء                                                         �إخر�ج:  عمر جميعي  28- 1945م:  

�أر�ض �لنيل                                           �إخر�ج:  عبد �لفتاح ح�سن 29- 1946م:  
�لغرية                                                         �إخر�ج:  عبد �لفتاح ح�سن 30- 1946م:  

�ساحب بالني                                           �إخر�ج:  عبا�ض كامل  31- 1946م:  
عودة �لقافلة                                           �إخر�ج:  �أحمد بدرخان  32- 1946م:  
ما �أقدر�ض                                           �إخر�ج:  �أحمد بدرخان 33- 1946م:  

�إخر�ج:  �أحمد كامل مر�سي  �لنائب �لعام )مع �أ. خور�سيد/ م. ح�سن(   34- 1946م:  
حرم �لبا�سا )مع عبد �لعزيز فهمي(                �إخر�ج:  ح�سن حلمي  35- 1946م:  

جنف                                                         �إخر�ج:  كامل حفناوي  36- 1946م:  
عدو �ملر�أة                                           �إخر�ج:  عبد �لفتاح ح�سن  37- 1946م:  
عادت �إىل قو�عدها                                  �إخر�ج:  حممد عبد �جلو�د  38- 1946م:  

قلبي و�سيفي )مع حممد عبد �لعظيم(                �إخر�ج:  جمال مدكور  39- 1947م:  
بنت �ملعلم                                           �إخر�ج:  عبا�ض كامل  40- 1947م:  
غدر وعذ�ب )مع �سامي بريل(                �إخر�ج:  عمر جميعي  41- 1947م:  

جحا و�ل�سبع بنات                                           �إخر�ج:  فوؤ�د �جلز�يريل  42- 1947م:  
قبلني يا �أبي                                           �إخر�ج:  �أحمد بدرخان  43- 1947م:  
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�سبح ن�سف �لليل                                          �إخر�ج:  عبد �لفتاح ح�سن  44- 1947م:  
عرو�سة �لبحر                                           �إخر�ج:  عبا�ض كامل  45- 1947م:  

�لريف �حلزين                                           �إخر�ج:  حممد عبد �جلو�د  46- 1948م:  
�ساحبة �لعمارة                                           �إخر�ج:  عبد �لفتاح ح�سن  47- 1948م:  
نرج�ض                                                         �إخر�ج:  عبد �لفتاح ح�سن 48- 1948م:  

بنت �لعمدة                                           �إخر�ج:  عبا�ض كامل  49- 1949م:  
ن�ض �لليل                                                        �إخر�ج:  ح�سني فوزي  50- 1949م:  

جو�هر                                                         �إخر�ج:  حممد عبد �جلو�د  51- 1949م:  
�أمينة                                                         �إخر�ج:  �ل�سندريني  52- 1949م:  

بلدي وخفة                                           �إخر�ج:  ح�سني فوزي  53- 1950م:  
�سيبوين �أغني                                           �إخر�ج:  ح�سني فوزي  54- 1950م:  
ماكن�ض على �لبال )مع م�سطفى ح�سن(                �إخر�ج:  ح�سني فوزي  55- 1950م:  
�أختي �ستيتة                                           �إخر�ج:  ح�سني فوزي  56- 1950م:  

�بن �حلالل                                           �إخر�ج:  �سيف �لدين �سوكت  57- 1951م:  
حكم �لقوي                                           �إخر�ج:  ح�سن �لإمام  58- 1951م:  

فرجت                                                         �إخر�ج:  ح�سني فوزي  59- 1951م:  
فتاة �ل�سريك                                           �إخر�ج:  �ل�سيد زيادة  60- 1951م:  
خ�رصة و�ل�سندباد �لقبلي                              �إخر�ج:  �ل�سيد زيادة 61- 1951م:  

زينب )مع عبده ن�رص/ �سامي بريل(                �إخر�ج:  حممد كرمي  62- 1952م:  
�لأ�سطى ح�سن                                           �إخر�ج:  �سالح �أبو �سيف  63- 1952م:  



134

 مدر�سة �لإ�سكندرية �ل�سينمائية للت�سوير �ل�سينمائي

يا حالوة �حلب                              �إخر�ج:  ح�سني فوزي  64- 1952م:  
�لنمر                                            �إخر�ج:  ح�سني فوزي 65- 1952م:  

قليل �لبخت                              �إخر�ج:  حممد عبد �جلو�د  66- 1952م:  
�مل�ساكني                                            �إخر�ج:  ح�سني فوزي 67- 1952م:  
جنة ونار                                           �إخر�ج:  ح�سني فوزي 68- 1952م:  
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)6( كيليليو �س�سيفللي  

�لكبري من  �لكم  �لإ�سكندرية؛ من حيث قيمته كم�سور �سينمائي متميز، وكذلك هذ�  �أ�سطو�ت مدر�سة  �أهم  �أحد 
�لأفالم �لتي قدمها طو�ل �سنو�ت كثرية بد�أت من مطبخ �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي �أو�خر �لع�رصينيات و��ستمرت حتى عام 
ل فيها ما بني مد�ر�ض  م ما يقرب من ثمانني فيلًما متنوًعا؛ حيث عمل مع كبار ورو�د �ل�سينما �مل�رصية، وَتَنقَّ 1968م، قدَّ
و�جتاهات عديدة، و��ستطاع من خالل تلك �لأفالم �أن يوؤكد على متيزه ومكانته كمدير ت�سوير ر�ئد ميتلك خرب�ت �لأو�ئل 
�أ�سا�سي ومعه حممود  �أو كم�سور  �أورفانيللي ثم عمله مع عبد �حلليم ن�رص كم�ساعد عام 1935م  �لتي بد�أت مع �لر�ئد 
ن�رص عام 1937م، وبني هذ� وذ�ك كان �أ�ستوديو �ألفيزي و�لعمليات �لفنية قد ��ستحوذت عليه، ثم عاود �لظهور مرة ثانية 
يف �أو�خر �لأربعينيات كمدير ت�سوير متميز، و��ستطاع �أن يرتك ب�سمات يف تاريخ �ل�سينما �مل�رصية، لي�ض لغز�رة �إنتاجه 
فح�سب، بل لتاأكيده على قدر�ت �أ�سطو�ت هذه �ملدر�سة على �لتو�جد، ومل يرتك م�رص يف �حلرب �لعاملية �لثانية، ومل 
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يغادرها مع ثورة يوليو 1952م مثل غريه، ومل يهاجر عند �سدور قر�ر�ت تاأميم �سناعة �ل�سينما يف �أو�ئل �ل�ستينيات من 
�لقرن �ملا�سي، لكنه ظل يعمل برغم �ل�سعاب و�لأنو�ء حتى عام 1968م. 

قائمة اأفالم كيليليو �س�سيفللي 
�إخر�ج:  توجو مزر�حي  �لدكتور فرحات )م�ساعد مع عبد �حلليم ن�رص(   1- 1935م:  
�سالوم �لريا�سي )مع حممود ن�رص(                �إخر�ج:  توجو مزر�حي 2- 1937م:  
�إخر�ج:  توجو مزر�حي �لدكتور �أبا مينوند�ض )عبد �حلليم/ حممود ن�رص(   3- 1937م:  

�سلطانة �ل�سحر�ء )مع نيازي م�سطفى(                �إخر�ج:  نيازي م�سطفى  4- 1947م:  
�أحب �لرق�ض                                           �إخر�ج:  ح�سن حلمي  5- 1948م:  

�لهوى و�ل�سباب                                           �إخر�ج:  نيازي م�سطفى 6- 1948م:  
�ل�ستات كده                                           �إخر�ج:  ح�سن حلمي  7- 1949م:  

قمر 14                                                       �إخر�ج:  نيازي م�سطفى 8- 1950م:  
مكتب �لغر�م                                           �إخر�ج:  ح�سن حلمي  9- 1950م:  

ليلة �لدخلة                                           �إخر�ج:  م�سطفى ح�سن  10- 1950م:  
�أخالق للبيع                                           �إخر�ج:  حممود ذو �لفقار  11- 1950م:  

جزيرة �لأحالم )مع �أمربتو لنز�نو(                �إخر�ج:  عبد �لعليم خطاب  12- 1951م:  
مببة                                                        �إخر�ج:  حم�سن �سابو  13- 1952م:  

ع�رصة بلدي                                           �إخر�ج:  �إبر�هيم حلمي  14- 1952م:  
غر�م بثينة                                                  �إخر�ج:  جالل م�سطفى  15- 1953م:  

بيني وبينك                                           �إخر�ج:  ح�سن ر�سا  16- 1953م:  
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�أنا �حلب                                            �إخر�ج:  بركات  17- 1954م:  
�أ�سعد �لأيام                              �إخر�ج:  ح�سن ر�سا  18- 1954م:  

�لأ�ستاذ �رصف                              �إخر�ج:  كامل �لتلم�ساين  19- 1954م:  
حدث ذ�ت ليلة                              �إخر�ج:  بركات  20- 1954م:  

فتو�ت �حل�سينية )مع �أوهان(                 �إخر�ج:  نيازي م�سطفى  21- 1954م:  
عرو�سة �ملولد                              �إخر�ج:  عبا�ض كامل  22- 1954م:  

معهد �لريا�سة و�لرق�ض                 �إخر�ج:  كامل �لتلم�ساين  23- 1955م:  
خايل �سغل                              �إخر�ج:  ح�سن عامر  24- 1955م:  

موعد مع �إبلي�ض )مع فوؤ�د عبد �مللك(   �إخر�ج:  كامل �لتلم�ساين  25- 1955م:  
كيلو 99 )مع �أمربتو لتز�نو(                 �إخر�ج:  �إبر�هيم حلمي  26- 1956م:  
قلوب حائرة                              �إخر�ج:  �إبر�هيم عمارة  27- 1956م:  
غر�م �ملليونري                              �إخر�ج:  عاطف �سامل  28- 1957م:  
�ملتهم                                            �إخر�ج:  كمال عطية  29- 1957م:  

�بن حميدو                              �إخر�ج:  فطني عبد �لوهاب  30- 1957م:  
حياة غانية                              �إخر�ج:  ح�سام �لدين م�سطفى 31- 1957م:  

�ساحمني                                            �إخر�ج:  ح�سن ر�سا  32- 1958م:  
�إ�سماعيل ي�ض يف م�ست�سفى �ملجانني   �إخر�ج:  عي�سى كر�مة  33- 1958م:  

هل �أقتل زوجتي                              �إخر�ج:  ح�سام �لدين م�سطفى 34- 1958م:  
�أيامي �ل�سعيدة                              �إخر�ج:  �أحمد �سياء �لدين  35- 1958م:  

�إ�سماعيل ي�ض بولي�ض حربي                 �إخر�ج:  فطني عبد �لوهاب  36- 1958م:  
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�لأخ �لكبري                              �إخر�ج:  فطني عبد �لوهاب  37- 1958م:  
لن �أعود                                            �إخر�ج:  ح�سن ر�سا  38- 1959م:  

�إ�سماعيل ي�ض بولي�ض �رصي                 �إخر�ج:  فطني عبد �لوهاب  39- 1959م:  
�رص�ع يف �لنيل                              �إخر�ج:  عاطف �سامل  40- 1959م:  

قبلني يف �لظالم                              �إخر�ج:  حممد عبد �جلو�د  41- 1959م:  
�لغجرية                                            �إخر�ج:  �ل�سيد زيادة  42- 1960م:  

رجال يف �لعا�سفة                              �إخر�ج:  ح�سام �لدين م�سطفى 43- 1960م:  
ياحبيبتي                                            �إخر�ج:  ح�سني فوزي  44- 1960م:  

�رص�ع يف �جلبل                              �إخر�ج:  ح�سام �لدين م�سطفى  45- 1961م:  
ر�سالة �إىل �لله                              �إخر�ج:  كمال عطية  46- 1961م:  

دماء على �لنيل                              �إخر�ج:  نيازي م�سطفى  47- 1961م:  
عا�سور قلب �لأ�سد                              �إخر�ج:  ح�سني فوزي  48- 1961م:  

�رص �لغائب                              �إخر�ج:  كمال عطية  49- 1962م:  
�لفر�سان �لثالثة                              �إخر�ج:  فطني عبد �لوهاب  50- 1962م:  

حلوة وكد�بة                              �إخر�ج:  ح�سني فوزي  51- 1962م:  
�أيام بال حب                              �إخر�ج:  ح�سام �لدين م�سطفى  52- 1962م:  

عري�ض لأختي                              �إخر�ج:  �أحمد �سياء �لدين  53- 1963م:  
بطل للنهاية                              �إخر�ج:  ح�سام �لدين م�سطفى 54- 1963م:  

طريق �ل�سيطان                              �إخر�ج:  كمال عطية  55- 1963م:  
�سجني �لليل                             �إخر�ج:  حممود فريد  56- 1963م:  
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زوجة ليوم و�حد                                           �إخر�ج:  �ل�سيد زيادة  57- 1963م:  
مطلوب زوجة فوًر�                                          �إخر�ج:  حممود فريد  58- 1964م:  

فتاة �مليناء                                                        �إخر�ج:  ح�سام �لدين م�سطفى  59- 1964م:  
هارب من �لزو�ج                                          �إخر�ج:  ح�سن �ل�سيفي  60- 1964م:  
ثورة �لبنات )مع م�سعود عي�سى(                �إخر�ج:  كمال عطية  61- 1964م:  

من �أجل حنفي                                           �إخر�ج:  ح�سن �ل�سيفي  62- 1964م:  
تنابلة �ل�سلطان                                           �إخر�ج:  كمال �ل�سناوي  63- 1965م:  

�لعقالء �لثالثة                                           �إخر�ج:  حممود فريد  64- 1965م:  
�لوديعة                                                        �إخر�ج:  ح�سني حلمي �ملهند�ض  65- 1965م:  

�مل�ساغبون                                          �إخر�ج:  حممود فريد  66- 1966م:  
زوجة من باري�ض                                          �إخر�ج:  عاطف �سامل  67- 1966م:  

�ل�سمان و�خلريف                                          �إخر�ج:  ح�سام �لدين م�سطفى  68- 1967م:  
�لعيب                                                       �إخر�ج:  جالل �ل�رصقاوي  69- 1967م:  

�إخر�ج:  ح�سن ر�سا  3 ق�س�ض )�لق�سة �لثانية ف. �أنطون/ ع. ح�سن(  70- 1968م:  
�                                          �إخر�ج:  ح�سام �لدين م�سطفى عامل م�سحك جدًّ 71- 1968م:  

�سنبو يف �مل�سيدة                                           �إخر�ج:  ح�سام �لدين م�سطفى  72- 1968م:  
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)7( حممود ن�رش  

دخل حممود ن�رص �إىل جمال �لفن �ل�سابع عن طريق �أخيه عبد �حلليم ن�رص، من خالل �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي 
لتعلم هذه �ملهنة، ق�سى �سنو�ت ثالثة وعمل دون مقابل، ير�سد كيف تتم  �لتحق  �لفوتوغر�يف، �سبيًّا �سغرًي�  للت�سوير 
�حلركة يف هذ� �ملجال، مع �إدر�كه بقدر�ته كفني، كان ر�تبه رياًل يف حياته، بني عبد �حلليم ن�رص و�ألفيزي �سنو�ت من 
�لعمر قليلة، لكن �أحدهما �ساحب عمل “�ألفيزي” �أما عبد �حلليم وحممود فكانا د�خل �أ�ستوديو فوتوغر�يف و�نتقال بعدها 
نقلة نوعية، و�جتها �إىل �ل�سينماتوغر�ف، يف هذ� �لأ�ستوديو تعلم حممود ـ كما تعلم عبد �حلليم ـ عمليات �لإظهار و�لطبع 

و�لتحمي�ض �إىل جانب �ملونتاج. 
عندما �لتحق عبد �حلليم ن�رص باأ�ستوديو توجو مزر�حي بباكو�ض ��سطحب معه �أخاه حممود ن�رص كي يكون �ساعده 
�لت�سوير و�لديكور�ت و�لإ�ساءة،  �أفر�د ما بني  باإد�رته ثالثة  “... كان �لأ�ستوديو يقوم  �لأمين، يقول حممود ن�رص: 
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وحمل ما �سور و�لذهاب �إىل �أ�ستوديو �ألفيزي لإجر�ء �لعمليات �لفنية هناك، و�إعادته لعر�ض ما مت ت�سويره، ول مانع من 
�أن تكون نظافة �لأ�ستوديو على عاتق �لثالثي )توجو، عبده، حممود ن�رص(. 

حممود ن�رص من مو�ليد عام 1919م، ينتمي �إىل مدر�سة �لإ�سكندرية يف �لت�سوير �ل�سينمائى منذ �أن �كت�سب جمموعة 
خرب�ته عرب �لر�ئد �أورفانيللي وتلميذه و�أخيه و�سديقه و�أ�ستاذه عبد �حلليم ن�رص، تعاون مع زمالء كثريين يف هذه �ملهنة؛ 
حيث �لتحق باأ�ستوديو توجو وفيما بعد �مل�سور �لإيطايل كليليو �س�سيفللي، �لذي عمل كم�ساعد لعبد �حلليم ن�رص يف فيلم 
“�لدكتور فرحات” عام 1935م و�لذى �سور فيلم “�سالوم �لريا�سي” عام 1937م، وعمل معه حممود ن�رص كم�ساعد 
ـ كامري� مان ـ و�لثنان عمال مع توجو مزر�حي وعبد �حلليم ن�رص يف بع�ض �لأفالم �ليونانية �لتي �سورت بالإ�سكندرية بني 

عامي 1937 و1938م بالإ�سافة �إىل قيامهما بالعمليات �لفنية لدى �أ�ستوديو �ألفيزي. 
وؤو� ت�سجيل �ل�سينما �مل�رصية منذ �لبد�يات،  مدر�سة �لإ�سكندرية يف �لت�سوير �ل�سينمائى �ساغها �أ�سطو�ت كثريون تبوَّ
حاولو�، �جتهدو�، �سنعو� �أ�سماء و�سط عمالقة ـ خا�سة �مل�رصيون منهم ـ حيث يقول حممود ن�رص �إن هوؤلء ـ مديري 
�لت�سوير �لأجانب ـ و�سل ر�تب �لفرد منهم 1000 جنيه )�ألف جنيه( �أو�ئل �لأربعينيات من �لقرن �ملا�سي، بينما �مل�سور 

�مل�رصي ل يتعدى �أجره 150 جنيًها )مائة وخم�سون جنيًها( وتلك ق�سة �أخرى. 

قائمة اأفالم حممود ن�رش: 
1- 1937م:  �سالوم �لريا�سي )م�سور مع كليليو(                 �إخر�ج:  توجو مزر�حي 
2- 1937م:  �لدكتور �أباميندند�ض )يوناين مع عبده ن�رص(  �إخر�ج:  توجو مزر�حي
3- 1938م:  �لالجئة )يوناين مع عبده ن�رص(                �إخر�ج:  توجو مزر�حي
4- 1938م:  عندما يغيب �لزوج )يوناين مع عبده ن�رص(  �إخر�ج:  توجو مزر�حي
5- 1942م:  ليلى )م�سور مع عبده ن�رص(                              �إخر�ج:  توجو مزر�حي

6- 1942م:  لو كنت غني )م�سور مع عبده ن�رص(                �إخر�ج:  بركات 
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7- 1942م:  علي بابا و�لأربعني حر�مي )مع عبده ن�رص(  �إخر�ج:  توجو مزر�حي
8- 1946م:  جمد ودموع )م�سور مع عبده ن�رص(                �إخر�ج:  �أحمد بدرخان 

9- 1946م:  �ملو�سيقار                                            �إخر�ج:  �ل�سيد زيادة 
10- 1947م:  �لعقل يف �أجازة                                            �إخر�ج:  حلمي رفلة 
11- 1947م:  حمامة �ل�سالم )مع ر�ساد �سالمة(                 �إخر�ج:  حلمي رفلة

12- 1947م:  �لبدوية �حل�سناء  )مع ر�ساد �سالمة(                �إخر�ج:  �إبر�هيم لما 
13- 1948م:  عدل �ل�سماء                                            �إخر�ج:  �أحمد كامل مر�سي 

14- 1949م:  �لعي�ض و�مللح                                            �إخر�ج:  ح�سني فوزي 
15- 1949م:  �أجازة يف جهنم                                            �إخر�ج:  عز �لدين ذو �لفقار 

16- 1949م:  لهاليبو                                             �إخر�ج:  ح�سني فوزي 
17- 1949م:  منديل �حللو                                            �إخر�ج:  عبا�ض كامل 
18- 1950م:  �لبطل                                             �إخر�ج:  حلمي رفلة 

19- 1950م:  �أفر�ح                                             �إخر�ج:  نيازي م�سطفى 
20- 1950م:  �ملليونري                                            �إخر�ج:  حلمي رفلة 

21- 1950م:  عيني برتف                                            �إخر�ج:  عبا�ض كامل 
22- 1951م:  خرب �أبي�ض                                            �إخر�ج:  عبا�ض كامل 
23- 1951م:  فريوز هامن                                            �إخر�ج:  عبا�ض كامل 

24- 1951م:  حبيبتي �سو�سو                                            �إخر�ج:  نيازي م�سطفى 
25- 1951م:  �ل�رصف غايل                                            �إخر�ج:  �أحمد بدرخان 

26- 1951م:  �سباك حبيبي                                           �إخر�ج:  عبا�ض كامل 



143

�أ�سطو�ت ت�سوير مدر�سة �لإ�سكندرية يف �ل�سينما �مل�رصية

27- 1952م:  ليلة �لقدر                                            �إخر�ج:  ح�سني �سدقي 
28- 1952م:  �سيدة �لقطار                                            �إخر�ج:  يو�سف �ساهني 
29- 1952م:  �ل�سماء ل تنام                                            �إخر�ج:  �إبر�هيم عمارة 
30- 1952م:  ي�سقط �ل�ستعمار )مع برونو �سالفي(                 �إخر�ج:  ح�سني �سدقي 

31- 1952م:  �سورة �لزفاف                                            �إخر�ج:  ح�سن عامر
32- 1952م:  حبيب قلبي                                            �إخر�ج:  حلمي رفلة 
33- 1953م:  حظك هذ� �لأ�سبوع                              �إخر�ج:  حلمي رفلة 

34- 1953م:  جمل�ض �لإد�رة                                            �إخر�ج:  عبا�ض كامل 
35- 1953م:  طريق �ل�سعادة                                            �إخر�ج:  كامل �حلفناوي 

36- 1953م:  ل�سانك ح�سانك                                            �إخر�ج:  عبا�ض كامل 
37- 1953م:  �بن ذو�ت                                            �إخر�ج:  ح�سن �ل�سيفي 

38- 1953م:  �ل�سيد حممد �لبدوي                              �إخر�ج:  بهاء �لدين �رصف 
39- 1953م:  �حلرمان                                            �إخر�ج:  عاطف �سامل 

40- 1953م:  مليون جنيه                                            �إخر�ج:  ح�سني فوزي 
41- 1954م:  �حلياة �حلب                                            �إخر�ج:  �سيف �لدين �سوكت  

42- 1954م:  �رصف �لبنات                                            �إخر�ج:  حلمي رفلة 
43- 1954م:  �ل�سيخ ح�سن                                            �إخر�ج:  ح�سني �سدقي 
44- 1954م:  ليلة من عمري                                            �إخر�ج:  عاطف �سامل 

45- 1954م:  �إن�سان غلبان                                            �إخر�ج:  حلمي رفلة
46- 1954م:  �ملحتال                                            �إخر�ج:  حلمي رفلة
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47- 1954م:  خليك مع �لله                                            �إخر�ج:  حلمي رفلة
48- 1954م:  �إحلقوين باملاأذون                                            �إخر�ج:  حلمي رفلة
49- 1954م:  �أبو �لدهب                                            �إخر�ج:  حلمي رفلة

50- 1955م:  �ساطىء �لذكريات )مع كمال كرمي(    �إخر�ج:  عز �لدين ذو �لفقار 
51- 1955م:  حلن �لوفاء                                            �إخر�ج:  �إبر�هيم عمارة 

52- 1955م:  ليايل �حلب                                       �إخر�ج:  حلمي رفلة
53- 1956م:  �سمارة                                                   �إخر�ج:  ح�سن �ل�سيفي 
54- 1956م:  �لنمرود                                                 �إخر�ج:  عاطف �سامل 
55- 1956م:  �سوت من �ملا�سي                                         �إخر�ج:  عاطف �سامل 
56- 1956م:  ود�ع يف �لفجر                                        �إخر�ج:  ح�سن �لإمام 

57- 1957م:  متر حنة                                           �إخر�ج:  ح�سني فوزي 
58- 1957م:  �لو�سادة �خلالية )مع علي ح�سن(                 �إخر�ج:  �سالح �أبو �سيف 

59- 1957م:  �أر�ض �ل�سالم                                            �إخر�ج:  كمال �ل�سيخ 
60- 1957م:  ل �أنام )مع عبد �حلليم ن�رص(                 �إخر�ج:  �سالح �أبو �سيف

61- 1957م:  علموين �حلب                                            �إخر�ج:  عاطف �سامل 
62- 1957م:  ليلة رهيبة  )مع على ح�سن(                             �إخر�ج:  �ل�سيد بدير 

63- 1957م:  �حلب �لعظيم )مع �ألفيزي �أورفانيللي(                �إخر�ج:  ح�سن �لأمام 
64- 1958م:  كهرمانة                                            �إخر�ج:  �ل�سيد بدير 
65- 1958م:  �لزوجة �لعذر�ء                                            �إخر�ج:  �ل�سيد بدير

66- 1958م:  �لطريق �مل�سدود                                            �إخر�ج:  �سالح �أبو �سيف
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67- 1958م:  هذ� هو �حلب                                                      �إخر�ج:  �سالح �أبو �سيف
68- 1958م:  غريبة                                                       �إخر�ج:  عز �لدين ذو �لفقار 

69- 1958م:  حتى نلتقي                                                      �إخر�ج:  بركات 
70- 1959م:  �حلب �لأخري                                                      �إخر�ج:  حممد كامل ح�سن 

71- 1959م:  �أنا حرة                                                      �إخر�ج:  �سالح �أبو �سيف
72- 1959م:  �أم رتيبة                                                      �إخر�ج:  �ل�سيد بدير

73- 1959م:  حب �إىل �لأبد                                                      �إخر�ج:  يو�سف �ساهني 
74- 1960م:  حلن �ل�سعادة                                                      �إخر�ج:  حلمي رفلة 
75- 1960م:  عمالقة �لبحار )حممد عبد �لعظيم، علي ح�سن(            �إخر�ج:  �ل�سيد بدير 

76- 1960م:  نهاية �لطريق                                                      �إخر�ج:  كمال عطية 
77- 1961م:  طريق �لأبطال                                                      �إخر�ج:  حممود �إ�سماعيل 

78- 1961م:  وحيدة                                          �إخر�ج:  حممد كامل ح�سن 
79- 1961م:  �ل�سبع بنات                                                      �إخر�ج:  عاطف �سامل 

80- 1961م:  زيزيت                                                      �إخر�ج:  �سيد عي�سى 
81- 1962م:  �آخر فر�سة                                                      �إخر�ج:  نيازي م�سطفى 

82- 1963م:  �لنظارة �ل�سود�ء                                                      �إخر�ج:  ح�سام �لدين م�سطفى 
83- 1963م:  �ساحب �جلاللة                                                      �إخر�ج:  فطني عبد �لوهاب 

84- 1963م:  �ل�سيطان �ل�سغري                                                      �إخر�ج:  كمال �ل�سيخ 
85- 1964م:  �أمري �لدهاء                                                      �إخر�ج:  بركات 

86- 1964م:  �ملر�هقان                                                      �إخر�ج:  �سيف �لدين �سوكت 
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87- 1965م:  �لعقل و�ملال                                           �إخر�ج:  عبا�ض كامل 
88- 1965م:  �لثالثة يحبونها                                           �إخر�ج:  حممود ذو �لفقار 
89- 1965م:  �أغلى من حياتي                                           �إخر�ج:  حممود ذو �لفقار

90- 1966م:  �لزوج �لعازب                                           �إخر�ج:  ح�سن �ل�سيفي 
91- 1966م:  رجل و�مر�أتان                                           �إخر�ج:  جندي حافظ 
92- 1967م:  �ملخربون                                           �إخر�ج:  كمال �ل�سيخ 

93- 1967م:  �أجازة غر�م                                           �إخر�ج:  حممود ذو �لفقار
94- 1968م:  �لرجل �لذي فقد ظله                             �إخر�ج:  كمال �ل�سيخ 
95- 1968م:  مطاردة غر�مية                                           �إخر�ج:  جندي حافظ 

96- 1970م:  عري�ض بنت �لوزير                             �إخر�ج:  نيازي م�سطفى 
97- 1970م:  �أنا وزوجتي و�ل�سكرترية                             �إخر�ج:  حممود ذو �لفقار
98- 1970م:  �مر�أة زوجي                                           �إخر�ج:  حممود ذو �لفقار

99- 1970م:  �لو�دي �لأ�سفر                                           �إخر�ج:  ممدوح �سكري 
100- 1970م:  �ل�رص�ب                                           �إخر�ج:  �أنور �ل�سناوي 

101- 1971م:  خطيب ماما                                           �إخر�ج:  فطني عبد �لوهاب 
102- 1971م:  �ملتعة و�لعذ�ب                                           �إخر�ج:  نيازي م�سطفى 

103- 1971م:  ملكة �لليل                                          �إخر�ج:  ح�سن رمزي 
104- 1971م:  مو�سيقى وجا�سو�سية وحب                �إخر�ج:  نور �لدمرد��ض 

105- 1972م:  عما�سة يف �لأدغال                             �إخر�ج:  حممد �سامل 
106- 1972م:  �لعاطفة و�جل�سد                             �إخر�ج:  ح�سن رمزي 
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107- 1972م:  وكر �لأ�رص�ر                                           �إخر�ج:  ح�سن �ل�سيفي 
108- 1973م:  �ل�سحات                                            �إخر�ج:  ح�سام �لدين م�سطفى 

109- 1973م:  عا�سق �لروح                                            �إخر�ج:  �أحمد �سياء �لدين 
110- 1974م:  �لأح�سان �لد�فئة                              �إخر�ج:  جندي حافظ 
111- 1975م:  �لرد�ء �لأبي�ض                                            �إخر�ج:  ح�سن رمزي 

112- 1975م:  �سابرين                                            �إخر�ج:  ح�سام �لدين م�سطفى 
113- 1975م:  �أبًد� لن �أعود                                            �إخر�ج:  ح�سن رمزي
114- 1975م:  �مر�أتان                                            �إخر�ج:  ح�سن رمزي
115- 1975م:  �لبحث عن �ملتاعب                              �إخر�ج:  حممود فريد 

116- 1976م:  �سوق                                            �إخر�ج:  �أ�رصف فهمى 
117- 1977م:  ل وقت للدموع                              �إخر�ج:  نادر جالل 

118- 1977م:  حافية على ج�رص �لذهب                              �إخر�ج:  عاطف �سامل 
119- 1977م:  �ل�سياطني                                            �إخر�ج:  ح�سام �لدين م�سطفى 

120- 1978م:  وثالثهم �ل�سيطان                              �إخر�ج:  كمال �ل�سيخ 
121- 1978م:  �ملجرم                                            �إخر�ج:  �سالح �أبو�سيف

122- 1979م:  عا�سفة من �لدموع                               �إخر�ج:  عاطف �سامل 
123- 1980م:  �لأخوة �لغرباء                                            �إخر�ج:  ح�سن �ل�سيفي 
124- 1984م:  حادي بادي                                            �إخر�ج:  ح�سن �ل�سيفي
125- 1984م:  �أنا �للي �أ�ستاهل                                            �إخر�ج:  ح�سن �ل�سيفي
126- 1985م:  مغاوري يف �لكلية                              �إخر�ج:  ح�سن �ل�سيفي
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127- 1986م:  �لتوت و�لنبوت )مع �إبر�هيم �سالح(                �إخر�ج:  نيازي م�سطفى 
128- 1986م:  �مر�أة يف �ل�سجن                              �إخر�ج:  ح�سن �ل�سيفي
129- 1987م:  �لرجل �ل�سعيدي )مع حممد خليل(                �إخر�ج:  فريد فتح �لله 

130- 1990م:  �ل�سيطانة                                            �إخر�ج:  �أحمد �لنحا�ض 
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)8( برونو �سالفي  

كانت بد�ية ن�ساطه يف �لتعليم على يد �أمربتو دوري�ض �ساحب �ملدر�سة  ـ �إن جازت �لت�سمية ـ �إىل جانب �لتدريب 
�ألفيزي �أورفانيللي ـ �لتلميذ �لنجيب ـ �لأ�ستوديو �خلا�ض به، وجتاوز معلمه يف  و�كت�ساب �ملهار�ت �ملختلفة عندما �أ�س�ض 
تثبيت �أركان �ملهنة وجعلها جمموعة حرف ل ي�ستطيع �لقيام بها جمتمعة، فدخل �لكثريون �ملدر�سة وخرجو� منها �أ�سطو�ت 
�ساهمو� يف بناء �ل�سينما �مل�رصية ب�سكل �أو باآخر عرب �إبد�عات خمتلفة، �ختفو� زمًنا، وظهرو� يف �أزمنة �أخرى، من هوؤلء 
�لأخو�ن �سالفي: برونو و�ألدو، �للذ�ن �لتحقا كم�ساعدين لدى دوري�ض فرتة من �لزمان، لكنهما �رصعان ما كان �أ�ستوديو 
�ألفيزي هو �لبوتقة �لتي �ساغت مهارتهما كفنيني ميكن �لعتماد عليهما، وهو ما جعل دوري�ض ي�ستعني بهما يف �لق�سور 
�مللكية عندما كان م�سوًر� للملك �أحمد فوؤ�د، وقرر تاأ�سي�ض معمل خا�ض د�خل تلك �لق�سور ي�رصف على عمليات  �لت�سوير 

�لفوتوغر�يف و�ل�سينمائي، و�أن يكون �ملعمل هو �جلزء �لهام يف تلك �لعملية. 
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لذ� عمال يف �ل�رص�ي �مللكية يف نهاية حياة �مللك �أحمد فوؤ�د وو��سال �لعمل �أثناء وبعد جلو�ض �مللك فاروق على عر�ض 
م�رص وهما ي�رصفان على �ملعمل ـ فوتوغر�فيًّا و�سينمائيًّا ـ للعائلة �ملالكة، ي�سور�ن كل �ملنا�سبات و�لحتفالت �لتي تدور يف 

�إطار �لق�رص �مللكي، وهو تاأكيد خلربتهما يف هذ� �ملجال �لذي �كت�سباه من �لعمل مع دوري�ض و�ألفيزي. 
عندما خرج برونو �سالفي ل�سوق �لعمل عام 1945م، ظل يعمل يف �ل�سوق �مل�رصية حتى بد�ية عمليات �لتاأميم لل�سينما 
�مل�رصية فرتك م�رص للعمل يف لبنان، ولكننا مل جند يف �ملر�جع �أو �لأور�ق �لتي لدينا ما ي�سري من قريب �أو بعيد �إىل �أخيه 

�ألدو، لكن هناك من يرجح هجرته خارج م�رص ول يوجد ما يوؤكد ذلك. 

قائمة اأفالم برونو �سالفي 
1- 1945م:  �لقر�ض �لأبي�ض                                                           �إخر�ج:  �إبر�هيم عمارة 
2- 1946م:  �خلطيئة                                                        �إخر�ج:  �إبر�هيم عمارة

3- 1946م:  ر�وية                                                        �إخر�ج:  نيازي م�سطفى 
4- 1946م:  عرو�سة لالإيجار )�أورفانيللي، م�سطفى ح�سن(              �إخر�ج:  فريد �جلندي 
5- 1947م:  �لأحدب                                          �إخر�ج:  ح�سن حلمي 

6- 1947م:  لياىل �لأن�ض                                                      �إخر�ج:  نيازي م�سطفى 
7- 1947م:  �لكل يغني                                                      �إخر�ج:  عز �لدين ذو �لفقار 

8- 1947م:  �أمل �سائع                                                      �إخر�ج:  فريد �جلندي 
9- 1947م:  نور من �ل�سماء                                                      �إخر�ج:  ح�سن حلمي 

10- 1948م:  �لروح و�جل�سد                                                      �إخر�ج:  حلمي رفلة 
11- 1948م:  خيال �مر�أة                                                      �إخر�ج:  ح�سن ر�سا 
12- 1949م:  �ملجنونة                                                      �إخر�ج:  حلمي رفلة 
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13- 1949م:  حالوة                                �إخر�ج:  �إبر�هيم عمارة 
14- 1949م:  �ساحبة �ملالليم                                            �إخر�ج:  عز �لدين ذو �لفقار 

15- 1949م:  �لقاتلة                                             �إخر�ج:  ح�سن ر�سا 
16- 1949م:  عقبال �لبكاري                                            �إخر�ج:  �إبر�هيم عمارة

17- 1949م:  �لليل و�أنا                                            �إخر�ج:  عز �لدين ذو �لفقار 
18- 1949م:  ذو �لوجهني                                            �إخر�ج:  �أحمد �سياء �لدين 

19- 1949م:  فاطمة وماريكا ور��سيل                              �إخر�ج:  حلمي رفلة 
20- 1950م:  �آه من �لرجالة                                            �إخر�ج:  حلمي رفلة
21- 1950م:  غر�م ر�ق�سة                                            �إخر�ج:  حلمي رفلة
22- 1950م:  بنت باري�ض                                            �إخر�ج:  حلمي رفلة
23- 1950م:  �لآن�سة ماما                                            �إخر�ج:  حلمي رفلة

24- 1950م:  �لعقل زينة                                            �إخر�ج:  ح�سن ر�سا 
25- 1950م:  حبايبي كتري                                            �إخر�ج:  كمال عطية 

26- 1951م:  نهاية ق�سة                                            �إخر�ج:  حلمي رفلة
27- 1951م:  �حلب يف خطر )جورج ميلتون(                 �إخر�ج:  حلمي رفلة

28- 1951م:  خ�رصة و�ل�سندباد �لقبلي                              �إخر�ج:  �ل�سيد زيادة 
29- 1951م:  بلد �ملحبوب                                            �إخر�ج:  حلمي رفلة
30- 1951م:  فايق ور�يق                                            �إخر�ج:  حلمي رفلة

31- 1951م:  �آدم وحو�ء                                            �إخر�ج:  ح�سني �سدقي 
32- 1952م:  على كيفك                                            �إخر�ج :  حلمي رفلة
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33- 1952م:  قدم �خلري                                            �إخر�ج :  حلمي رفلة
34- 1952م:  �ملنت�رص                                            �إخر�ج :  حلمي رفلة

35- 1952م:  ي�سقط �ل�ستعمار )حممود ن�رص(                 �إخر�ج :  ح�سني �سدقي 
36- 1952م:  بنت �ل�ساطئ                                            �إخر�ج :  حممد �سالح �لكيايل 

37- 1952م:  �لدم يحن                                            �إخر�ج:  �ل�سيد زيادة 
38- 1952م:  �لبيت �ل�سعيد                                            �إخر�ج :  ح�سني �سدقي 

39- 1953م:  �بن لالإيجار )حممود ن�رص(                  �إخر�ج :  حلمي رفلة
40- 1953م:  �للقاء �لأخري                                            �إخر�ج :  �ل�سيد زيادة

41- 1953م:  �حلب �ملكروه                                            �إخر�ج :  عبد �لله بركات 
42- 1953م:  مالي�ض حد                                            �إخر�ج :  �إبر�هيم عمارة 

43- 1953م:  ظلموين �حلبايب                                            �إخر�ج :  حلمي رفلة
44- 1954م:  �سيطان �ل�سحر�ء )�أورفانيللي(                �إخر�ج :  يو�سف �ساهني 

45- 1954م:  �لنا�ض مقامات                                            �إخر�ج :  �ل�سيد زيادة
46- 1954م:  بنت �لبلد                                            �إخر�ج :  ح�سن �ل�سيفي

47- 1954م:  دلوين يا نا�ض                                            �إخر�ج :  �ل�سيد زيادة
48- 1955م:  فجر                                             �إخر�ج :  عاطف �سامل 
49- 1955م:  يف �سحتك                                            �إخر�ج :  عبا�ض كامل 
50- 1955م:  �أحالم �لربيع                                            �إخر�ج :  ح�سن رمزي 

51- 1955م:  رنة �خللخال                                            �إخر�ج :  حممود ذو �لفقار 
52- 1955م:  تار بايت                                            �إخر�ج :  عبا�ض كامل 
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53- 1955م:  ع�سافري �جلنة                                            �إخر�ج :  �سيف �لدين �سوكت 
54- 1956م:  �إ�سماعيل ي�ض يف متحف �ل�سمع                 �إخر�ج :  عي�سى كر�مة 

55- 1956م:  وهبتك حياتي                                            �إخر�ج :  زهري بكري 
56- 1956م:  حب و�إن�سانية                                            �إخر�ج :  ح�سني فوزي 

57- 1957م:  رحلة غر�مية                                            �إخر�ج :  حممود ذو �لفقار 
58- 1958م:  �إ�سماعيل ي�ض يف دم�سق )روبري طمبا(   �إخر�ج:  حلمي رفلة 

59- 1958م:  �ل�ست نو�عم                                            �إخر�ج:  يو�سف معلوف 
60- 1958م:  بحبوح �أفندي                                            �إخر�ج:  يو�سف معلوف 

61- 1958م:  �م�سك حر�مي                                            �إخر�ج:  فطني عبد �لوهاب 
62- 1958م:  �أبو عيون جريئة                                            �إخر�ج:  ح�سن �ل�سيفي 
63- 1959م:  �إحنا �لتالمذة                                            �إخر�ج:  عاطف �سامل 
64- 1959م:  من �أجل �مر�أة                                            �إخر�ج:  كمال �ل�سيخ 
65- 1959م:  قلب يحرتق                                            �إخر�ج:  كمال �ل�سيخ 

66- 1960م:  مولد �لنبي                                            �إخر�ج:  �أحمد �لطوخي 
67- 1960م:  حب يف حب                                            �إخر�ج:  �سيف �لدين �سوكت 

68- 1960م:  لقاء يف �لغروب                                            �إخر�ج:  �سعد عرفة 
69- 1960م:  غر�ميات �مر�أة                                            �إخر�ج:  طلبة ر�سو�ن 
70- 1960م:  �سجرة �لعائلة                                            �إخر�ج:  �رصيف و�يل 
71- 1960م:  �رص �مر�أة                                            �إخر�ج:  عاطف �سامل 

72- 1961م:  مع �لذكريات                                            �إخر�ج:  �سعد عرفة 
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73- 1961م:  �ل�سوء �خلافت                                            �إخر�ج:  فطني عبد �لوهاب 
74- 1961م:  مفي�ض تفاهم )كمال كرمي(                 �إخر�ج:  عاطف �سامل 

75- 1962م:  دنيا �لبنات                                            �إخر�ج:  �سعد عرفة 
76- 1963م:  لبنان - �سو�سو و�ملليون                             �إخر�ج:  �أنطون رميي 

77- 1964م:  لبنان - �لأجنحة �ملتك�رصة )�أنطون �سباغة(   �إخر�ج:  يو�سف معلوف 
78- 1965م:  لبنان - ليايل �ل�رصق                              �إخر�ج:  �إليا�ض متى 

79- 1966م:  لبنان - ود�ًعا يا فقر                              �إخر�ج:  فاروق عجرمة 
80- 1966م:  لبنان - �سباب حتت �ل�سم�ض                 �إخر�ج:  �سمري ن�رصي 

81- 1967م:  لبنان - �لقاهرون                              �إخر�ج:  فاروق عجرمة 
82- 1967م:  لبنان - لهيب �جل�سد                              �إخر�ج:  ر�سا مي�رص 

83- 1968م:  لبنان - و�دي �ملوت                              �إخر�ج:  فاروق عجرمة
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)9( اإبراهيم لما 

�إبر�هيم وبدر لما ـ �لأخو�ن ـ من �أ�سول غري م�رصية، و�سال �إىل �لإ�سكندرية كما تقول �لرو�يات من �سيلي؛ حيث 
كانا قد هاجر�، ويف طريق �لعودة �إىل فل�سطني وجد� �لطريق مفرو�ًسا بالورود يف �لإ�سكندرية. رو�ية �أخرى تقول �إنهما 
عاد� من �ملهجر �إىل �أر�ض �مليعاد وتوقفا يف �لإ�سكندرية؛ حيث وجد� فيها مناًخا ثقافيًّا، وح�سوًر� كوزموبوليتانيًّا خمتلًفا، 
� لهما، �أ�ستوديو كوندور وهو ثالث �أ�ستوديو  و�أنهما ميكن �أن يتعاي�سا يف تلك �لأجو�ء، فاتخذ� من �أطر�ف �لإ�سكندرية مقرًّ

يف �لإ�سكندرية بعد �أ�ستوديو �حل�رصة �أمربتو دوري�ض، و�أ�ستوديو �ملن�سية �أورفانيللي. 
وعلى  �ملدينة،  د�خل  �ملتاحة  �لإمكانيات  على  وتعرفهما  �ل�سكندري،  �ملجتمع  �لثنني يف  �ندماج  هو  �لأهم  لكن 
�أ�سحاب و�سناع �لأفالم �لذين ميكن �أن يكونو� مفتاًحا للو�سول �إىل �أ�ستوديوهاتهم ب�سهولة، فكانت �لبد�يات يف �أو�ئل عام 
1927م، عندما مت �لنتهاء من �لعمليات �لفنية وت�سوير �ملناظر �لد�خلية لفيلم “قبلة يف �ل�سحر�ء” لدى �أ�ستوديو �ألفيزي، 
�لذي �سارك يف ت�سويره �إىل جانب ماير �ل�سند�سكي، و�لتي توؤكد بع�ض �مل�سادر عر�سه بالإ�سكندرية يف مايو 1927م، 
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فقد �أ�س�ض �لأخو�ن لما عام 1926م، �سينما كلوب مينا و�رصكة كوندور فيلم مع �ملمثل �مل�رصي �إبر�هيم ذو �لفقار، 
و�أنتجا “قبلة يف �ل�سحر�ء” نظرة على �ل�سينما �مل�رصية 1895 – 1975م )�إيف تروفال - باري�ض(. 

ما يهمنا هنا لي�ست در��سة �أعمال �إبر�هيم لما �ل�سينمائية وتاريخه ـ فهذ� جمال �آخر ـ بقدر �هتمامنا به كم�سور �سارك 
�أ�سطو�ت �لت�سوير يف مدر�سة �لإ�سكندرية �لتي �ساهمت بق�سط كبري يف تاأ�سي�ض بد�يات تاريخ �ل�سينما �مل�رصية، فقد �سارك 

يف �لت�سوير مع تالميذ ورو�د تلك �ملدر�سة يف �لبد�ية، وفيما بعد �نفرد بالت�سوير وحده �أو مع بع�ض َمن ��ستعان بهم.
 

قائمة اأفالم اإبراهيم لما )كم�سور( 
مع ديفيد كورنيل، برميافري�   1- 1928م:  فاجعة فوق �لهرم  

مع برميافري�  2- 1934م:  �سبح �ملا�سي  
3- 1936م:  �لهارب  

مع �إبر�هيم �سيب 4- 1937م:  عز �لطلب  
5- 1938م:  نفو�ض حائرة  
6- 1939م:  ليايل �لقاهرة  

مع �إبر�هيم �سيب 7- 1943م:  ند�ء �لدم  
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)10( اإبراهيم �سيب  

�أحد مديري �لت�سوير �ملجهولني يف تاريخ �ل�سينما �مل�رصية، كتب ��سمه يف مر�جع كثرية خمتلفة بني كلمة هي        
يف �لأ�سل �سيب، بينما ذكرت كثرًي�  �سييب �أو �سييبا، لكنه يف كل �لأحو�ل �أحد م�سوري �إبر�هيم لما، �لذي �عتمد 
�لت�سوير يف  �ل�سينمائية منذ عام 1930م عندما ��سرتك مع م�سوري و�أ�سطو�ت  �أعماله  �أ�سا�سي ورئي�سي يف  ب�سكل  عليه 
مدر�سة �لإ�سكندرية �ل�سينمائية وت�سوير �أعمال �إبر�هيم لما، وحتى عام 1944م؛ حيث �نقطع �أي خرب عنه �أو عن عمله 
�أو رحيله �أو وفاته، لكنه تاأثر باأبجديات تلك �ملدر�سة وتكوينها �ل�سينمائي وحرفية �سانعيها، وعمل لدى �أ�ستوديو لما يف 

�لعمليات �لفنية. 



158

 مدر�سة �لإ�سكندرية �ل�سينمائية للت�سوير �ل�سينمائي

قائمة اأفالم اإبراهيم �سيب: 
1- 1930م:  معجزة �حلب )ديفيد كورنيل(                              �إخر�ج :  �إبر�هيم لما
2- 1940م:  �رصخة يف �لليل                                            �إخر�ج :  �إبر�هيم لما
3- 1941م:  �سالح �لدين �لأيوبي )جورج �سعد(                 �إخر�ج :  �إبر�هيم لما
4- 1942م:  �أين �ل�سحر�ء                                            �إخر�ج :  �إبر�هيم لما
5- 1943م:  كليوباتر�                                            �إخر�ج :  �إبر�هيم لما
6- 1943م:  ند�ء �لدم )مع �إبر�هيم لما(                              �إخر�ج :  �إبر�هيم لما
7- 1944م:  ي�سقط �حلب                                            �إخر�ج :  �إبر�هيم لما
8- 1944م:  عري�ض �لهنا )فاركا�ض(                              �إخر�ج :  �إبر�هيم لما
9- 1944م:  وحيدة )فاركا�ض(                                            �إخر�ج :  �إبر�هيم لما
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خامتة
�إن مدر�سة �لإ�سكندرية يف �لت�سوير �ل�سينمائي، حقيقة ملمو�سة وذلك بقليل من �لربط بني جمموعة عنا�رصها �لتي 
قادت بد�يات �ل�سينما �مل�رصية �لرو�ئية �لطويلة �ل�سامتة ثم �لناطقة، وقبل ذلك �أ�س�ست نف�سها عرب �متياز�ت �لأفالم �لق�سرية 
و�لإخبارية �لتي �سارك �لبع�ض فيها �إما خلف �لكامري� كم�ساعدين للنجوم، و�لأ�ساتذة �لأبرز يف تلك �ملدر�سة من �أمربتو 
معامل  د�خل  �لعمل  خالل  من  �أو  كيارينى،  توليو  كورنيل،  ديفيد  ن�رص،  �حلليم  عبد  �أورفانيللي،  �ألفيزي  دوري�ض، 
�أ�ستوديو �حل�رصة زمًنا ق�سرًي�، ثم �لعمل لدى �أول موؤ�س�سة �سينمائية تكاملت يف م�رص، وهي �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي، 
لكن هذه �ملجموعة وطبًقا ملا قدمناه يف �سجرة �مل�سورين �ل�سينمائيني يف هذه �ملدر�سة، كان لهم �لدور �لأكرب و�لهام يف 
دفع وتو�جد �سينما م�رصية رو�ئية، لها من �جلذور و�لتاريخ �لذي ن�سري فيه �إليها، لكننا يف �لبد�ية ذهبنا �إىل �ملمثل �أو �ملمثلة 
�لأف�سل، �أو حاولنا �لبحث عرب مبارز�ت طويلة حول �أول فيلم رو�ئي م�رصي �سامت �أنتج وعر�ض قبل �لآخر هل هو 
�أم “قبلة يف �ل�سحر�ء”، وتركنا عنا�رص �أ�سا�سية يف منظومة �سناعة �ل�سينما، هي: من �لذي حمل لو�ء حتويل  “ليلى”، 

هذه �لق�س�ض �لب�سيطة �إىل �رص�ئط فيلمية؟
ودخلنا يف تناحر: هل هو ود�د عريف �لرتكي �أو �ستيفان رو�ستي �ملجري �مل�رصي �أو �أحمد جالل �لإير�ين �مل�رصي؟ 
�أ�سياء كثرية كما �سبق و�أن  �أ�سا�ض ومفتاح �سخ�سية �أي فيلم؛ لأنه ميتلك  يف �لوقت نف�سه جند �أن هناك م�سوًر� كان هو 
تناولنا دوره، لكن �لأهم من ذلك �أن ر�أ�ض �ملال مل يكن يعطي ثقته ملدير فني �أو خمرج يف �لبد�يات بقدر ثقته يف �مل�سور 

�لفني �أو مدير �لت�سوير بعد ذلك.
لذ� حاولنا قر�ءة تاريخ �ل�سينما �مل�رصية ب�سكل بعيد عن �لأهو�ء �أو �لعاطفة، فوجدنا �أن �ملدخل �لأ�سا�سي و�لرئي�سي 
هو �لإ�سكندرية. من هنا كانت �لبد�ية، و�ملحاولة من جانبنا لدر��سة �لفرتة �لأوىل يف هذ� �لتاريخ منذ عام 1897م، 
وجدنا �أ�سماء كثرية لها �أدو�ر هام�سية مرت �ل�سينما عندها ومل تتوقف، ووجدنا فيها بع�ض �لدللت و�ل�سمات �خلا�سة، 
�إميان بهوؤلء  لدينا  �أية دللة، كان  �ملر�جع و�ملو�سوعات �ملختلفة  و�أم�سكنا خيًطا رفيًعا، لكن هذ� �خليط مل يكن له يف 
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�لرجال �لذي ذكر �لتاريخ بع�ض �سطور عنهم، �سنو�ت ثالث طو�ل نقوم بالتح�سري لإجناز هذ� �لعمل �لتوثيقي، لكن �أين 
�لوثيقة �لد�لة و�ل�سارحة و�ملوؤكدة لبع�ض حتليالتنا؟ بحثنا من قبل يف كني�سة �سانت كاترين بالإ�سكندرية ومل يكن هناك �أية 
�إ�سار�ت د�لة �سوى ب�سمة ملحالت عزيز ودوري�ض �ملوجودة يف 3 �سارع �مل�ست�سفى �ليوناين بالإ�سكندرية، ويف كلية �سان 
مارك مل جند يف �لأر�سيف �سوى بع�ض �لق�سا�سات لفتتاح �لكلية بح�سور رئي�ض وزر�ء م�رص �لأ�سبق حممد حممود با�سا 

مع ت�سوير دوري�ض عام 1928م. 
لكلمة  و�لفني  �حلريف  باملعنى  �لأ�ستاذ  �ملدر�سة،  هذه  موؤ�س�ض  هو  �لأ�سل،  �لإيطايل  �ل�سكندري  دوري�ض  �أمربتو 
�لأ�ستاذ، جمع حوله جمموعة من �لإيطاليني �لذين �أثَّرو� �سكاًل �أو مناًخا يف �لت�سوير �ل�سينماتوغر�ف، ومن بني تالميذه 
ريادة  و�أخذ  �حل�رصة،  �أ�ستوديو  يف  �أ�ستاذه  جتربة  جتاوز  �لذي  �لأ�سل،  �لإيطايل  �ل�سكندري  �أورفانيللي  �ألفيزي  �ل�سبي 
�أحمد فوؤ�د على  ا للملك  هذه �ملدر�سة، بعد توجه دوري�ض بعمله كله �إىل موؤ�س�سة �لق�سور �مللكية و�أ�سبح م�سوًر� خا�سًّ
من  م�ساعدة  ا مبجموعة  �أي�سً و�سغلها  �لق�سور  هذه  معامل  و�أ�س�ض  لل�سينماتوغر�ف،  �لت�سوير  �لفوتوغر�فيا وكذ�  م�ستوى 
هوؤلء �لإيطاليني، وتوىل هذ� �مل�سور �ألفيزي �أورفانيللي تاأ�سي�ض �أ�ستوديو باملعنى �ملوؤ�س�سي بالتوه ومعامل �سورة )طبع، 
حتمي�ض، �إظهار، مونتاج( ثم �أدخل �ل�سوت، مما �سكل نه�سة هذه �ملدينة وريادتها لل�سينما �مل�رصية �سنو�ت طو�ل، من 
لت كانت هي �لأخرى �حلافز �لهام  دور عر�ض و�أ�ستوديوهات و�رصكات �إنتاج وتوزيع... �إلخ، لكن �ملدينة �لتي �ُسكِّ
فى حياة هوؤلء، �إىل جانب �أنها �سوق كبرية ت�سم كل �لثقافات و�جلن�سيات و�مللل و�لأديان و�لأذو�ق يعي�ض �لكل يف �إطار 
�نفتاحي بفكر �أهم ما فيه حجم �لت�سامح �ملوجود بني �جلميع خا�سة �أبناء �لبلد وتلك �جلن�سيات و�مللل �لتي �ساركت يف حب 
هذه �ملدينة وحاولت �أن تكون منوذًجا مغايًر� يف �لتح�رص و�ل�سفاء �لنف�سي و�جلن�سي و�لعرقي يف وقت وقعت فيه معظم 
مدن �ملتو�سط يف �إطار نري�ن حروب و��ستعمار لبع�ض �لبلد�ن و�ملدن �لعربية، لكن رغم تو�جد �ملحتل �لإجنليزي “كانت 
ا من خالل تو�زن وخليط مل يتو�جد فيما بعد بني �جلاليات �ليونانية، و�لإيطالية،  �لثقافة �لفرن�سية هي �لغالبة”، لكن �أي�سً

و�لفرن�سية، و�لإجنليزية، و�ل�سو�م.
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فيلم  تعاقد نحا�ض مع كياريني على  �أ�ستاذية دوري�ض من خالل تو�جد وثيقة  لي�ض  �لبحث  �ملفاجاأة يف  ا كانت  �أي�سً
“�أن�سودة �لفوؤ�د”، بل تاأكيد �أن �أهم �ل�سخ�سيات �ملحببة يف �ل�سينما �مل�رصية يف ذلك �لوقت “فوزي و�إح�سان �جلز�يريل” 
ا، و�أن �سخ�سية �سالوم و��سمه هو من �خرت�ع �ليهودي �مل�رصي �ل�سكندري ليون �أجنل ـ وهذ� ��سمه  من �أ�سول �إيطالية �أي�سً
�حلقيقي ـ وكان ي�سكن �سارع بور�سعيد ما بني �لإبر�هيمية وكامب �سيز�ر، وهو ما وجد يف عقود بهنا فيلم وتعاقد�تها مع 

ا ت�سحيح بع�ض �لقو�ئم �خلا�سة، و�إ�سافة �لأفالم �ليونانية �لتي �سورت يف م�رص.  �ألفيزي �أورفانيللي مثاًل، و�أي�سً
�إن هذه �ملدر�سة �لتي تولت زمام �لت�سوير يف �ل�سينما �مل�رصية قدًر� من �لزمان )مر�جعة للباب �لر�بع( �أ�سطو�ت هذه 
�ل�سينما، بالإ�سافة �إىل �ألفيزي �أورفانيللي و�أ�ستوديو �ملن�سية وكذ� �أ�ستوديو لما و�لأخو�ن )�إبر�هيم وبدر لما(، و�أ�ستوديو 
توجو مزر�حي وكبري م�سوريه تلميذ �خلو�جة �ألفيزي، عبد �حلليم ن�رص و�أخوه حممود وكذ� كليليو، كل هوؤلء وجدو� 
تنتقل  �أن  من  �أنه لبد  �لثانية(،  �لعاملية  )�حلرب  عام 1939م  �لإ�سكندرية  م�سارف  على  و�لإجنليز  �لأملان  مناو�سات  بعد 
بانتقال  �لذي عجل  �لأمر  �أ�سا�سي على  ب�سكل  تعتمد  �ملجال  �ل�ستثمار�ت يف هذ�  و�أن  �لقاهرة، خا�سة  �إىل  موؤ�س�ساتهم 
هذ�  �أثرت يف  �لتي  �حلرب هي  و�أن ظروف  �حلقيقي،  �مليالد  بالإ�سكندرية حيث  �لأ�سا�سي  مركزها  من  �ل�سينما  �سناعة 
�إىل  �لعقول  و�لقت�سادية؛ لأن هجرة هذه  و�لفنية  �لثقافية  تركيبتها  طبيعة  ا من  هامًّ �ملدينة جزًء�  وبذلك خ�رصت  �لنتقال 
�لقاهرة �ساحبها توقف يف �سوق بيع و�رص�ء معد�ت �ل�سينما �لتي كانت �لإ�سكندرية بها �لعديد من �لتوكيالت له، �إىل 
جانب �نتقال بع�ض �رصكات �لإنتاج و�لتوزيع من مقرها �لأ�سا�سي �لإ�سكندرية �إىل �لعا�سمة، مع خروج بع�ض �لأجانب 
َعت  �لعاملني يف �ل�سينما �مل�رصية �أو هجرتهم �أو �سجنهم يف �سجن �لأجانب، كان ذلك بد�ية �لنح�سار و�حل�سار �لتي ُو�سِ
فيه �لإ�سكندرية وتفوق مدر�ستها، و�إن بقيت روح و�سكل و�سمات هذه �ملدر�سة �أو��سط �لأربعينيات و�خلم�سينيات وحتى 
�ل�ستينيات من �لقرن �ملا�سي، و�إن تبقى من هذه �ملدر�سة �لأ�ستاذ �لكبري ـ تلميذ �خلو�جة ـ عبد �حلليم ن�رص و�أخوه حممود 
ن�رص. �إذن خرج �لبع�ض لظروف �حلرب �لعاملية �لثانية، و�آخرون وجدو� حياتهم بعيًد� عن �ملتغري�ت �لتي حدثت عقب ثورة 

يوليو 1952م، و�لبع�ض عا�رص تاأميمات �ل�ستينيات ومل ي�ستطع �ل�ستمر�ر �أو �لتكيف مع �لأو�ساع �جلديدة. 



162

 مدر�سة �لإ�سكندرية �ل�سينمائية للت�سوير �ل�سينمائي

� يف طريقة معاجلة �لن�سو�ض در�ميًّا وذلك با�ستخد�م �لأماكن �ملفتوحة  �إن هذه �ملدر�سة �عتمدت على عن�رص هام جدًّ
يف حماولة لت�سوير �ملو�سوعات �ملختلفة و�لتعبري عنها يف روؤية متقدمة رغم قلة �إمكانيات �لآلت و�سعفها، وكرب حجم 
�آلة �لت�سوير و�سعوبة �لتجو�ل بها، ذلك �أن �لأماكن �ملفتوحة مل ت�سكل عن�رص جذب �أو جاذبية يف �ملقام �لأول فح�سب، 

لكنها �سكلت م�ساحات وم�ستويات ومعماًر�؛ من حيث �ل�سو�رع و�مليادين و�ملالعب و�لكورني�ض... �إلخ. 
د�رت �لكامري� باخلروج �إليها لرت�سم �سوًر� قريبة �إىل �ملتفرج �بن �لبلد �أو �خلو�جة �ملتم�رص �ملتعاي�ض فوق هذه �لأر�ض، 
نقطة ثانية هي �إدر�ك �أهمية ر�حة �لعني من خالل �سورة بعيدة عن �لأماكن �ملحدودة و�ملغلقة ذ�ت �لطبيعة �لبد�ئية وعنا�رصها 
�لب�سيطة من ديكور�ت و�إك�س�سور�ت و�إ�ساءة متو��سعة، وبالتايل كانت �لإ�ساءة �لطبيعية نقطة ثالثة يف حو�ر �ل�سورة، 
و�لآلت،  �خلام  �لفيلم  تقدم  مع  لكن  �مل�سهد،  وحدة  تكون  �لتي  �للقطات  �أو  �مل�سهد  يف  غامرة  �لإ�ساءة  جاءت  لذ� 
خا�سة �لت�سوير منها ـ متكن �ل�سانع من �سياغة روؤياه �لب�رصية ب�سكل �أكرث ن�سوًجا ومهارة وحرفية ومتو�فق مع مو�سوعاته 
ب�سكل ُمر�ٍض، ميكن لنا مر�جعة بع�ض �أعمال عبد �حلليم ن�سـر �لأوىل، �لفرق مثاًل بني “�ملندوبان” �لذي ��سرتك فيه مع 
ا جتربة فيلم “�سالوم �لريا�سي”  �أورفانيللي، وفيلم “�لدكتور فرحات” �لذي �سوره منفرًد�، لي�ض هذ� فح�سب، بل �أي�سً
ا نقطة ر�بعة هي ��ستخد�م  �لذي �سوره كليليو و�ساعده حممود ن�رص، لنجد فيه تلك �خل�سائ�ض و�ل�سمات، بل هناك �أي�سً

�إمكانيات �ملونتاج �لتي كانت تتم يدويًّا ن�سخة ن�سخة. 
�إن هذه �ملدر�سة �أكدها �لكثريون من �أبناء �لإ�سكندرية لنعكا�ض �أجو�ئها عليهم عرب تلك �مل�سطحات و�لهو�ء �لنقي 
و�ل�سفافية �لتي تر�سم �ملناخ �لعام لها وتلك �لطرز من �لعمارة �ملوجودة بها و�سو�رعها وحو�نيتها �لتي كانت لها خ�سو�سية 
�ملتو�سط؛ من حيث �ل�سكل وعرب �ملكان وروح �لتفرد عن �ملدن �مل�رصية �لأخرى، ثم هذ� �لكورني�ض �لطويل �ل�ساحلي، �إىل 
جانب باقي �لطرق �لتي تتمتع بحالة من �لبكارة مرت�مية حتى �أبي قري ور�سيد �رصًقا، و�لدخيلة و�لعجمي و�ل�ساحل �ل�سمايل 
حتى �لعلمني غربًا، تلك �لأماكن �ملفتوحة وتنوعها كان لها جاذبية خا�سة يف ت�سكيل روؤياهم �لفنية و�لبتعاد عن �لعلب 
�ملغلقة قدر �لإمكان ـ �لأ�ستوديوهات - ورمبا �أقرب مثال على ذلك �ملخرجان �لكبري�ن )توفيق �سالح ويو�سف �ساهني( 

وكذ� مدير �لت�سوير �لر�حل وحيد فريد. 
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�خلامتة

�أخرًي�...
حتية خا�سة للفنان و�ملخرج �لكبري توفيق �سالح ومقولته �ل�سهرية و�إىل �لناقد �لكبري �سمري فريد حول مدر�سة �لإ�سكندرية 

�ل�سينمائية. 
�إليهما نهدي هذ� �لكتاب. 

                                                                                                                          �إبر�هيم �لد�سوقي 
                                                                                                                          �سامي حلمي 
                                                                                                                          يوليو 2005
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املراجع اخلا�سة بالكتاب
تاريخ �لأقطار �لعربية للم�ست�رصق �لرو�سي لت�سكي/ د�ر �لتقدم مو�سكو عام 1971م. 

مو�سوعة م�رص �لقدمية ـ �جلزء �لر�بع ع�رص ـ �سليم ح�سن. 
�سخ�سية م�رص ـ �جلزء �لثاين ـ جمال حمد�ن. 

�لإ�سكندرية )روعة وعطاء( �إ�سد�ر �لهيئة �لإقليمية لتن�سيط �ل�سياحة ـ حمافظة �لإ�سكندرية عام 2002م. 
در��سة غري من�سودة ـ د.حممد �لكردي ـ �أ�ستاذ �لأدب �لفرن�سي ـ كلية �لآد�ب جامعة �لإ�سكندرية. 

تاريخ �ل�سينما يف م�رص ـ �أحمد �حل�رصي/ مطبوعات نادي �سينما �لقاهرة عام 1989م. 
تاريخ �لت�سوير �ل�سينمائي يف م�رص ـ �سعيد �سيمي/ ملفات �ل�سينما رقم )6( �ملركز �لقومي لل�سينما. 

جملة �لهالل ـ 70 عاًما من �لأحالم ـ �لعدد �لعا�رص �أكتوبر عام 1965م. 
ن�رصة بر�مج �ل�سينما ـ مكتبة �لإ�سكندرية - �سمري فريد ـ نوفمرب 2007م. 

�إبر�هيم �لد�سوقي ـ �سامي حلمي ـ �ملجل�ض  تاريخ �ل�سينما �ل�سامتة يف م�رص ـ �لوثائقية ـ من عام 1897م - 1930م - 
�لأعلى للثقافة. 

حممد بيومي ـ ر�ئد �ل�سينما �مل�رصية ـ م�سكالت �لتاريخ لل�سينما ـ �إبر�هيم �لد�سوقي ـ �أكادميية �لفنون عام 1995م. 
تاريخ �ل�سينما يف �لعامل ـ جورج �سارول/ عويد�ت ـ لبنان عام 1968م. 

كتالوج مهرجان �لإ�سكندرية �ل�سينمائي �حلادي ع�رص عام 1995م ـ حو�ر مع حممود ن�رص ـ �أجر�ه �سامي حلمي 
دليل جاك ب�سكال لعام 1949م - 1950م. 

�جتاهات �لإبد�ع يف �ل�سورة �ل�سينمائية �مل�رصية ـ �سعيد �سيمي/ �ملجل�ض �لأعلى للثقافة.

مركز تن�سيق �ل�سينما �لعربي ـ بريوت 1973م ـ حو�ر �سمري فريد مع عبد �حلليم ن�رص.
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ميخائيل روم )�أحاديث حول �لإخر�ج �ل�سينمائي( ترجمه عدنان مدنات عام 1981م. 
نظرة على �ل�سينما �مل�رصية )1895-1975م( ـ �إيف تروفال ـ باري�ض. 

دليل �ل�سينمائيني يف م�رص ـ منى �لبند�ري/ يعقوب وهبي ـ �آفاق �ل�سينما عام 2003م.



167

تعريف باملوؤلف
 اإبراهيم الد�سوقي

- رئي�ض حترير ن�رصة �آمون – متحف �لفنون �جلميلة/ �لإ�سكندرية )76/75/74(.
- موؤ�س�ض جماعة �لفن �ل�سابع – �لإ�سكندرية عام 1977م.  

- رئي�ض حترير كر��سة �سينما �لفن �ل�سابع )من 1977 �إىل 1981م(.
- ع�سو جمعية نقاد �ل�سينما �مل�رصيون.

- كاتب در��سات �سينمائية يف �لعديد من �لدوريات )�مل�ساء �لقاهرية، �لأهايل �مل�رصية، �مل�ستقبل �لعربي �لبريوتي/ 
هنا  جريدة  �لتون�سية،  بيادر  �لقاهرة،  يف  �جلماهريية  �لثقافة  ن�رص�ت  �لقاهرة،  يف  �ل�سينما  نادي  ن�رصة  �لقاهرة،  �لفنون 

�لإ�سكندرية، جملة �سا�ستي من 2002 �إىل 2006م عمود �أ�سبوعي(. 
- ُمِعّد �سابق بالقناة �خلام�سة )تليفزيون �لإ�سكندرية( “برنامج و�إيه �إ�سكندرية كمان” 30 حلقة – مدة �حللقة 55 

دقيقة بحث ب�سخ�سية �ملكان و�لنا�ض يف �لإ�سكندرية عرب �أفالم و�إنتاجات �ل�سينما �مل�رصية. 
- ع�سو جمل�ض �إد�رة �لرو�د )من 1974 �إىل 1978م(. 

- ع�سو جمل�ض �إد�رة نادي �ل�سينما مبتحف �لفنون �جلميلة )من 1977 �إىل 1981م(   
-  موؤ�س�ض نادي �لفيلم باأتيلييه �لإ�سكندرية )من 1986م حتى تاريخه(.

- ع�سو جمل�ض �إد�رة �أتيلييه �لإ�سكندرية )من 1991 حتى 2009م(.
- ع�سو موؤ�س�ض وع�سو جمل�ض �إد�رة جمعية �آفاق �لفنون – �لفن �ل�سابع – منذ عام 2002م.

- ع�سو جمعية كتاب ونقاد �ل�سينما �مل�رصية.
- �ملدير �لتنفيذي لرب�مج �ل�سينما مبكتبة �لإ�سكندرية خالل �لفرتة من فرب�ير عام 2002م �إىل �سبتمرب 2005م.
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- م�رصف ورئي�ض حترير �لن�رصة �ليومية ملهرجان �لإ�سكندرية �ل�سينمائي دور�ت �أعو�م )من 2003 �إىل 2009م(.

- �سارك يف كتابة �ملادة �لعلمية لفيلم وقائع �لزمن �ل�سائع من �إخر�ج دكتور حممد كامل �لقليبوبي عام 1989م.
- كما �سارك يف كتابة �ملادة �لعلمية لفيلم “ر�ئد�ت �ل�سينما” من �إخر�ج ماريان خوري عام 2004م.

موؤلفات املوؤلف: 
- م�ستقبل �ل�سينما �مل�رصية، �لإ�سكندرية عام 1996م )جماعي(.

- �أور�ق �سينمائية، �لإ�سكندرية عام 1998م )جماعي(.
- بانور�ما �ل�سينما �ل�سورية، �لإ�سكندرية عام 1999م )جماعي(.

- بانور�ما �ل�سينما �لفل�سطينية، �لإ�سكندرية عام 2000م )جماعي(. 
- �جتاهات �ل�سينما �ل�سورية، �سوريا – مهرجان دم�سق عام 2005م.

عام  للثقافة(  �لأعلى  )�ملجل�ض  حلمي  �سامي  �لأ�ستاذ  مع  1930م(  �إىل   1897 )من  �ل�سامتة  �ل�سينما  تاريخ   -
2010م. 

- �لجتاهات �لجتماعية و�ل�سيا�سية يف �سينما �لقطاع �لعام )�آفاق �ل�سينما، هيئة ق�سور �لثقافة( عام 2011م.

حتت الطبع:
- جنوم �سينما �لرتفيه. 

- ثالثية: �لإ�سكندرية �أيقونة �ل�سينما �لعربية:
- �جلزء �لأول: مدر�سة �لإ�سكندرية للت�سوير �ل�سينمائي بال�سرت�ك مـع �لأ�ستاذ �سامي حلمي )مكتبة �لإ�سكندرية(.
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- �ل�سينما �مل�رصية )1972 – 1982م( �سنو�ت �لقلق و�لنهيار ]منحة تفرغ من وز�رة �لثقافة عام 2009/2007م 
)�ملجل�ض �لأعلى للثقافة(.

- �لن�ض �ل�سينمائي )عند عبد �حلي �أديب( منحة تفرغ من وز�رة �لثقافة 2009م /  2010م.
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�سامي حلمي
ع�سو موؤ�س�ض جماعة �لفن �ل�سابع عام 1977م.
ع�سو موؤ�س�ض جماعة نادي �لفيلم عام 1984م.

ع�سو جماعة �لفنانني و�لكتاب “�أتيلييه �لإ�سكندرية”.
ع�سو �جلمعية �مل�رصية لكتاب ونقاد �ل�سينما.

�أمني عام جمعية �آفاق �لفنون )�لفن �ل�سابع – �لإ�سكندرية(.
ع�سو �جلمعية �مل�رصية للثقافة و�لتنوير.

ناقد مبجلة �سا�ستي �لأ�سبوعية بالقاهرة وجريدة نه�سة م�رص �ليومية.
�لإ�رص�ف على حترير �لن�رصة �ليومية ملهرجان �لإ�سكندرية �ل�سينمائي.

مدير مهرجان �ل�سكندرية �ل�سينمائي �لدويل )�لدورة 22/21/20(.
ع�سو جمل�ض �إد�رة جماعة �لفنانني و�لُكتَّاب )�أتيلييه �لإ�سكندرية(.

ع�سو موؤ�س�ض جماعة �أ�ستوديو �لدر�ما 1971م.
بانور�ما  �ل�سورية،  �ل�سينما  بانور�ما  �مل�رصية،  �ل�سينما  )م�ستقبل  �ل�سينمائية  و�لبحثية  �لنقدية  �لإ�سد�ر�ت  من  �لعديد 

�ل�سينما �لفل�سطينية، �أور�ق �سينمائية( من خالل جماعة �لفن �ل�سابع بالإ�سكندرية.
 – للثقافة  �لأعلى  �ملجل�ض  )�إ�سد�ر�ت  عام 1897-1930م  من  – �لت�سجيلية(  )�لوثائقية  �مل�رصية  �ل�سينما  بد�يات 

�لقاهرة(.
�ل�سينما �مل�رصية �لرو�ئية �ل�سامتة من عام 1914 – 1934م حتت �لطبع.

مدر�سة �لإ�سكندرية يف �لت�سوير �ل�سينمائي حتت �لطبع.
ح�سل على منحة �لتفرغ من وز�رة �لثقافة عام 2006م لإجناز�ت كتاب �ل�سخ�سية �ل�سكندرية يف �ل�سينما �مل�رصية.
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تعاريف لبد منها
لأنه �سبق يف حديث لنا مع مدير �لت�سوير “حممود ن�رص” �أفاد باأنه و�سقيقه “عبد �حلليم ن�رص” و” توجو مزر�حي” يقومو� 

بعمل كل �سيء يف �ل�ستوديو، ومل تكن هناك تلك �ملهن ب�سكلها �حلايل وتو�سيفها.

مدير الت�سوير 
حيث �لتطور �لكبري �لذي حدث على مهنة �لت�سوير �ل�سينمائي عرب تاريخ �ل�سينما ب�سكل عام هو �مل�سوؤول �لأول عن �ل�سورة، 
�لت�سوير، وعد�سات  �لت�سوير من زو�يا  لتو�سيف �ل�ساءة وكل مفرد�ت  �لدر�مية  �لفيلم من خالله يرى �ملخرج روؤيته  وهو عني 
متنوعة يف ترجمة �لدر�ما �لفيلمية، �ىل جانب قر�ءة �لن�ض، جل�سات �لتح�سري مع �ملخرج وباقي �لأفر�د، مثل �لديكور/ �ملالب�ض/ 
�ملعاينة ملو�قع �لت�سوير �مليد�نية، وميكن له بالتفاق مع �ملخرج تعديل �أزمنة �لت�سوير، ويبد�أ عمله من بد�ية قر�ءة �لورق ويتاأكد هذ� 

بعد �ملعاينة و�لتح�سري.

الكامريا مان “امل�سور” 
هو �مل�سوؤول عن حتريك �لكامري�، ويتميز بالقدرة �لبدنية للتعامل مع  حركات �لكامري�، ووعيه بتكوين �ل�سورة  �ملطلوبة من 

�ملخرج ومدير �لت�سوير بدقة، وقد يكون للفيلم �أكرث من م�سور طبقا لعدد وحد�ت �لت�سوير.

م�ساعد امل�سور “اأول”
هو �مل�سوؤول عن تركيب �لفيلم و�لعد�سات يف �لكامري� وقيا�ض و�سبط �مل�سافات، ويتطلب عمله دقة متناهية حيث ل جمال 

لت�سحيح �أخطاوؤه. 
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م�رشف ال�ساءة
كان يلقب باأ�سطى �ل�ساءة، وهو يقود جمموعة من �لعاملني لتنفيذ خطط مدير �لت�سوير لتحقيق ما يحقق �أهد�فه.

م�رشف احلركة “ما�سين�ست”
�أ�سطى وم�سوؤول عن كل �لو�سائل �مل�ساعدة لتحريك �لكامري� طوليا �أو عر�سيا �أو �ىل �أعلى �أو �ىل �أ�سفل.


