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يقول امل�ؤلف الأملاين �أدولف �أرمان يف كتابه تاريخ العامل:
«�...إن درا�سة املنجزات للح�ضارة امل�رصية ت�ؤكد �أن امل�رصيني عن�رص «فنان» َفذّ �سبق العامل ب�أ�رسه بابتكاراته احل�ضارية
املدنية ،ظل العامل
الرائعة ...بينما كان اليونان (ح�ضارة بحر �إيجة) يف طفولتها ،كانت م�رص منذ وقت طويل تقود العامل �صوب َّ
يغرتف من ينابيع حكمتها.»...

يف اجلزء الرابع ع�رش من «مو�سوعة م�رص القدمية» ،يقول �سليم ح�سن ...« :من املده�ش �أن الإ�سكندر عندما و�صل �إىل م�رص
مل يجد �أبوابها مفتوحة له فح�سب ،بل ر�أى ح�شود امل�رصيني جتمعوا لريحبوا مبقدمه و�شعر بدفء اللقاء.»...
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ملاذا ...مدر�سة الإ�سكندرية ال�سينمائية للت�صوير ال�سينمائي؟
	الإ�سكندرية ...تلك البقعة ال�ساحرة من �أر�ض م�رص� ،صاحبة احل�ضارة والتاريخ العريق ،والتي عا�ش على �أر�ضها
العديد من اجلن�سيات والأعراق يف امتزاج رائع يليق بح�ضارة م�رص .ومن خالل �أ�سلوب ر�صني يحاول الباحثان �إبراهيم الد�سوقي
و�سامي حلمي ،البحث عن نقاط جمهولة يف تاريخ ال�سينما امل�رصية مل يتناولها من قبل كثريون .وكمتابع للزميلني و�إ�صداراتهما
ال�سابقة �أجد �أنها تناولت بدايات ال�سينما امل�رصية الت�سجيلية والروائية الق�صرية ،ود�أبهم يف البحث يف تاريخ ال�سينما امل�رصية وخا�صة
البدايات بالإ�سكندرية.
ويف هذا البحث «مدر�سة الإ�سكندرية ال�سينمائية للت�صوير ال�سينمائي» يطرحان فيها الإجابة عن �س�ؤال هام وكبري ،يف �إطار
دار بني ٍّ
كل من الرائد واملخرج القدير «توفيق �صالح» والناقد ال�سينمائي الكبري «�سمري فريد» :هل هناك مدر�سة
التوثيق حلديث �شفهي َ
�سكندرية لل�سينما؟ وكانت الإجابة من ق َِبل خمرجنا الكبري توفيق �صالح :نعم ...هناك مدر�سة� ،أما ملاذا؟ فهي تلك املحاولة التي

قام بها الباحثان ال�سينمائيان لت�أكيدها.

ويف هذا البحث اجتهد ال�صديقان الباحثان �إبراهيم د�سوقي و�سامي حلمي يف التنقيب والبحث يف �أ�صول وجذور بدايات
�صناعة ال�سينما امل�رصية خا�صة تلك التي دارت بدايتها على �أر�ض مدينة الإ�سكندرية؛ وذلك يف حماولة لتوثيق كامل ملالمح
وخ�صائ�ص و�أ�سلوب هذه املدر�سة ال�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائي ،والبدايات عرب جمموعة من امل�صورين الأجانب املقيمني يف
م�رص والإ�سكندرية الذين امتهنوا الت�صوير الفوتوغرايف؛ مثال :عزيز ودوري�س� ،أورفانيللي ،كياريني ...وغريهم ،الذين �أ�س�سوا
لنه�ضة و�صناعة ال�سينما امل�رصية هم وتالميذهم امل�رصيون ،وكذا قاموا بتوثيق دور مدير الت�صوير الكبري عبد احلليم ن�رص� ،صاحب
البداية ،وكذلك �شقيقه مدير الت�صوير حممود ن�رص.
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وهذا الكفاح  الرائع هو الذي و�ضع ه�ؤالء يف م�صاف الرواد الأوائل ،مع تقدمي فيلموجرافيا �شاملة عن �أعمال رواد فن
الت�صوير ال�سينمائي يف م�رص �أجانب وم�رصيني منقحة ،وبها الكثري من الإ�ضافات لأعمال جمهولة مل تكن معلومة من قبل.
حتية لهذا اجلهد املبذول من الباحثني والذي ُيعترب �إ�ضافة للمكتبة ال�سينمائية ولعامل التوثيق الذي نحن يف حاجة �إىل املزيد منه.

وحتية واجبة لكل من يرثي املكتبة ال�سينمائية يف م�رص.

مدير الت�صوير ال�سينمائي
د .حم�سن �أحمد
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مقدمة

مع �أفول احلملة الفرن�سية على م�رص (1801 – 1798م) و�إخفاقها ،عرفت م�رص مدى تخلفها عن الركب احل�ضاري
يف دول الغرب ...ذلك بعد �سنوات من حكم جمموعة هائلة من ال�سالطني واملماليك؛ حيث طم�س العقل امل�رصي
يف غياهب التخلف �سنوات طويلة ،ولكن النتيجة الوحيدة التي ح�صل عليها الفرن�سيون من هذه احلملة ،هي البحوث
املتعددة للعلماء الذين ا�صطحبهم اجلي�ش الفرن�سي ،وهي لي�ست احللول اخلا�صة بالق�ضايا احلربية (ت�صنيع البارود من مواد
طبيعية متوفرة يف م�رص �أو التزويد باملياه ،ومكافحة الأمرا�ض املتف�شية يف اجلي�ش ،وجباية ال�رضائب� ...إلخ) بل القيام
جملدا من كتاب (و�صف م�رص) �سجلت معلومات يف غاية الأهمية مل�رص والعامل ،منها
بعمل درا�سة �شاملة ظهرت يف ً 20
م�ستويات النيل ،والري ،والزراعة ،واحلرف ،و�أ�سلوب حياة النا�س ،وكذلك �آدابهم و�أخالقهم ،و�آثار الثقافة املادية،
والعالقات االجتماعية واملو�سيقى ال�شعبية ،ومالية الدولة.
عقب ت�سلم حممد علي «مقاليد احلكم يف م�رص عام 1804م ظل يكافح ال�ستئ�صال زمرة املماليك وذلك بعمل هدنة
معهم وهروبهم �إىل �صعيد م�رص ،ومواجهته حلملة فريزر عام 1807م من القاهرة �إىل �أن و�صل زحفه مدينة الإ�سكندرية
حتى غادرتها احلملة ،مما زادت �شعبية «حممد علي» بني اجلماهري على نطاق وا�سع ،بل واعترب بط ًال ذاد عن م�رص �ضد
الإجنليز املغت�صبني ،وبعد ذلك توىل مطاردة املماليك وطبقة امللتزمني ،الذين ن�ش�أ على �أنقا�ضهم طبقة جديدة من النبالء
املالك الإقطاعيني من الألبان واجلرك�س والأتراك والذين �أ�صبحوا �سند الأ�رسة احلاكمة اجلديدة ،وحر�ص على دعم الدولة
ونظامها من خالل تكوين جي�ش نظامي قوي ،وفتح مدار�س احلربية لإعداد الكوادر القيادية من امل�رصيني ملدر�سة امل�شاة
أي�ضا �إن�شاء �أ�سطول وطني م�رصي ،فقد كانت الإ�سكندرية هي
واخليالة واملدفعية ،ومل يكتف بالقوات الربية ،وقرر � ً
املكان ال�ساحر واملدينة التي وجد فيها غايته.
حبا مبدينة
كما جاء يف كتاب «الإ�سكندرية روعة وعطاء ...الزمان ،املكان ،الإن�سان» �شُ غِف حممد علي ًّ
الإ�سكندرية ملوقعها املمتاز ولأهميتها احلربية والتجارية ،فكان ي�ؤثر الإقامة بها ،ولهذا بنى يف الطرف الغربي من جزيرة
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عظيما جمي ًال هو املعروف ب�رساي ر�أ�س التني ...مل يقم «حممد علي» ب�رشاء ال�سفن من
ق�رصا
ً
فارو�س (ر�أ�س التني) ً
تقريبا
اخلارج فقط – مر�سيليا وليفورنو وتري�ستا ،بل �رشع يف عام 1829م – بعد تحَ َ ُّطم جميع �سفن الأ�سطول امل�رصي ً
يف واقعة نفارين  -ببناء دار �سفن كبرية وهي «الرت�سانة البحرية» يف الإ�سكندرية ،ويف يناير عام 1832م� ،أنزلت �إىل
البحر �أول �سفينة ذات مائة مدفع ،وكانت تلك البداية ،فقد ا�ستعان ب�صناع �سفن مهرة �أوروبيني� ،إال �أنه يف وقت ق�صري
ا�ستطاع �أن يعد كوادر وطنية من العمال امل�رصيني املهرة وو�صل عدد العاملني �إىل ثمانية �آالف عامل – ا�ستطاع من خاللهم
ودرب ما يقرب من � 15ألف م�رصي على فنون البحرية،
�أن يناف�س دول بناء ال�سفن يف العامل خالل تلك املدة الق�صرية – ّ
و� َّأ�س�س مدر�سة البحرية الع�سكرية لإعداد الكوادر القيادية .وخالل تلك الفرتة ا�ستعان مبجموعة كبرية من الفرن�سيني
والإيطاليني �إىل جانب �آخرين لتدريب ه�ؤالء على تلك ال�صناعة وكذا ت�شييد امل�صانع واملعامل اليدوية التي تخدم تلك
ال�صناعة مما جعله ي�ستقدم الكثري من اخلرباء الغربيني �أو ما ُعرفوا فيما بعد باجلاليات الأجنبية يف م�رص لت�صبح بداية الهجرة
الأوىل للأجانب الوافدين �إىل م�رص.
و�سط هذا كله ،كان اهتمامه بت�أ�سي�س نظام الدولة ،وا�ستحداث وزارات على الطراز الأوروبي كوزارة احلربية،
املالية ،التجارة ،التعليم العام ...ومن خاللها بد�أ بفتح املدار�س ،و�إيفاد الطالب �إىل اخلارج لدرا�سة العلوم الأوروبية
كالهند�سة الزراعية ،والطب ،واللغات ،احلقوق ،وترجمة الأنظمة الفرن�سية يف مناحي املعرفة املختلفة والتي ت�ساهم يف
توطيد �أركان حكمه ،خا�صة عندما فتح عام 1822م لأول مرة «دار الطباعة» التي �صارت تقوم بطباعة الكتب باللغة
العربية والفار�سية والرتكية و�إ�صدار �أول جريدة م�رصية هي «الوقائع امل�رصية» .وكان �أهم منوذج لتلك البعثات رفاعة
الطهطاوي (1873 -1801م) الذي در�س بالأزهر ،ومت �إيفاده يف بعثة �إىل فرن�سا عام 1826م ملدة خم�س �سنوات،
ترجم فيها من الفرن�سية �إىل العربية التاريخ ،اجلغرافيا ،الآداب ،العلوم ال�سيا�سية ،الهند�سة ،الطب� ...إلخ ،وقدم
خال�صة جتاربه يف العلم واملعرفة واحلكمة (تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ص باري�س) ،و�أن�ش�أ مدر�سة الأل�سن ...و�أكد �أن
ح�ضارة الغرب ،ما هي �إال مرياث �أمته ،كما دعا �إىل �إحياء الرتاث القدمي ،وتطبيق احلياة الإ�سالمية ال�سمحة ،ونادى
إ�شعارا ببداية ع�رص التنوير يف م�رص.
باحلرية ومكارم الأخالق ،وحرية اختيار العقيدة والتعبري ،وكان ذلك � ً
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جاء عبا�س با�شا (1854 – 1849م)؛ حيث �صفَّى جميع نتائج الإ�صالحات التي قدمها حممد علي ،من معامل
يدوية وجتارة املانيفاتورة� ،إىل �إيقاف العمل يف بناء القناطر اخلريية ،و�إغالق املدار�س ،.وتقلي�ص حجم اجلي�ش ،بل
بعيدا عندما منح الإجنليز امتياز مد �سكة حديد من الإ�سكندرية �إىل القاهرة و�صو ًال �إىل ال�سوي�س عام 1851م؛
وذهب ً
لأهمية هذا اخلط الإ�سرتاتيجي لإجنلرتا ،وحتى جتد طريقًا للموا�صالت يربطها مب�ستعمراتها يف الهند ،و�صارت م�رص قاعدة
لإعادة �شحن من و�إىل �إجنلرتا والهند .وبات على الفرن�سيني �أال ي�ست�سلموا ،ف�ضاعفوا جهودهم ملواجهة برنامج م�رشوع
ال�سكة احلديدية مب�رشوع القناة املو�صلة بني البحرين الأبي�ض والأحمر يف الوقت الذي وقف فيه الإجنليز وعبا�س با�شا �ضد
هذا امل�رشوع.
حاكما مل�رص ،وهو ذو ميول عربية
يف يوليو عام 1854م �أ�صبح �سعيد با�شا – �أحد �أوالد حممد علي ال�صغار –
ً
و�صديق حميم لفرديناند ديلي�سب�س ،فمنحه امتياز �شق قناة ال�سوي�س وزادت هذه اخلطوة من تبعية م�رص للدول الأوروبية،
بل وعجلت يف حتويلها �إىل م�ستعمرة ،رغم االحتياجات ال�شعبية التي �أثارها حفر القناة التي ق�ضى فيها � 20ألفًا من الفالحني
امل�رصيني نحبهم ال�ستخدام نظام ال�سخرة يف حفرها.
مع وفاة �سعيد با�شا ،وتويل �إ�سماعيل با�شا (1879 – 1863م) الذي ح�صل على تعليمه يف فرن�سا ،والذي كان
مول ًعا بالغرب وكان يبغي �أن يجعل م�رص جز ًءا من �أوروبا ،فقد وا�صل �سيا�سة �سلفه ،و� ْإن و�صل �إىل م�شكالت مالية مع
قرو�ضا فاح�شة للغاية ،ف�سقط يف �شبكة الدين� ،إال �أن االقت�صاد
�رشكة قناة ال�سوي�س مما جعله ي�ستدين من البنوك الأوروبية ً
امل�رصي انتع�ش انتعا�شً ا وقتيًّا .وعندما قا�ست �صناعة الن�سيج الأوروبية من نق�ص حاد يف خامات الأقطان التي كانت ت�أتي
�إليها من الواليات املتحدة الأمريكية نتيجة للحرب الأهلية بني ال�شماليني واجلنوبيني ،فكانت الزيادة يف امل�ساحات املزروعة
ي�صدر �إىل اخلارج؛ حيث ت�ضاعف �أربعة �أمثال ما كان ُي َ�ص َّدر من قبل ،رافق هذا
من القطن امل�رصي طويل التيلة الذي ّ
النهو�ض تطور هام يف املالحة خا�صة يف ميناء ومدينة الإ�سكندرية ،بل �صار حجم التجارة العاملية يقارن مب�ستوى ميناء
مر�سيليا الفرن�سي ،وهنا كانت الهجرة الثانية للأجانب وتوافدها على م�رص فعادت معامل الن�سيج وال�سكر والأ�سلحة �إىل
جانب دارين لبناء ال�سفن ومناجم نرتات البوتا�سيوم وور�ش ترميم ،و�صب ال�صلب ،وحلج الأقطان ،ومعامل الألبان
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واجللود ،وور�ش ت�شغيل الأخ�شاب ،وم�صانع امللح ،والطواحني التجارية؛ حيث تقاطر الأوروبيون خلف هذا التطور
كمهند�سني زراعيني وميكانيكيني و�أطباء ورجال �أعمال وباعة وم�ضاربني و�سما�رسة بور�صة ومرابني ومهربني و�أ�صحاب
بيوت الدعارة ومقامرين وحمتالني ول�صو�ص وحرفيني وم�أجورين ،وموم�سات .كل ذلك ميار�س حتت حماية نظام
االمتيازات والقنا�صل الأجانب خا�صة يف مدينة الإ�سكندرية ،بالإ�ضافة �إىل هجرة ال�شوام بعد مذابح عام 1860م يف
دم�شق واجلبل اللبناين .انغم�س كل ه�ؤالء يف بوتقة املدينة ال�ساحرة التي جمعت كل الأديان وامللل من �شتى بقاع الأر�ض،
و�صارت النخبة منهم التي جتيد الفرن�سية حلقة و�صل بني �أبناء البلد وه�ؤالء الوافدين؛ حيث �شكلوا مالمح كوزموبوليتانية
متعددة اجلن�سيات واللغات والأعراف كما يقول جمال حمدان يف اجلزء الثاين من «�شخ�صية م�رص» حول كيفية ت�ضاعف
�أعداد املهاجرين الذين بلغوا حوايل � 80ألفًا عام 1870م �إىل � 90ألفًا عام 1880م ،بينما بلغ العدد مع االحتالل الربيطاين
مل�رص �إىل ما يزيد عن � 105آالف ثم ت�ضاعف �إىل � 217ألفًا عام 1907م و�أ�صبح � 260ألفًا عام 1917م مع بداية احلرب
العاملية الأوىل ،و�إن بقيت الإ�سكندرية هي املحل املختار للجاليات الأوروبية والعربية وظلت هي العا�صمة اخلا�صة لهذه
اجلاليات وثقافتهم التي تزاوجت وامتزجت مع املجتمع ال�سكندري ،بداية من ا�ستقدام الأراجوز ،وت�صدير خيال الظل،
وتواجد امل�رسح وال�صحافة ،وانتعا�ش الفنون الأخرى ،وتواجد املطابع ،وتعاظم املد الثقايف الغربي والعربي ،لي�صبح
املناخ العام يقبل الآخر وثقافته وكل جديد وافد ،وي�ساهم يف �إ�ضفاء لون �آخر للحياة خا�صة.
مع ظهور رجاالت دين كان لهم من الأثر والتنوير الكثري يف دفع وبعث نه�ضة م�رص احلديثة ،مثل ال�شيخ حممد
آخرا وال �صالح بدون تعليم ،وقد تتلمذ على
عبده (1905 - 1845م) الذي كان يرى الإ�صالح يف التعليم �أو ًال و� ً
يد جمال الدين الأفغاين ،ودعا �إىل جتديد الإ�سالم خا�صة فكرة عدم �أي تواجد �أو تناق�ص �أ�سا�سي بني الإ�سالم والعلم،
ودعا �إىل االعرتاف باحلقوق واحلريات ون�رش الثقافات واملعارف� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن الكواكبي .يعترب الأفغاين م�ؤ�س�س
نزعة القومية العربية ،وقد ا�ستقر يف القاهرة بعد �أن �أفرجت عنه ال�سلطات الرتكية من حمب�سه بحلب؛ لأنه �أدان ا�ستبداد
الإدارة العثمانية وف�سادها� ،إىل جانب هذا ولدت احلركة الوطنية يف م�رص للزعيم م�صطفى كامل الذي ا�ستخدم التناق�ض
بني �إجنلرتا وفرن�سا؛ للح�صول على التحرر الوطني مل�رص وا�ستقاللها خا�صة بعد اعتالء عبا�س حلمي الثاين عر�ش م�رص،
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ودعا �إىل العودة �إىل الدولة العثمانية مرة ثانية ،وهو ما ا�ستقام مع توجيهات عبا�س حلمى الثاين ،و�ألهب امل�شاعر الوطنية
وازدراء االحتالل الربيطاين مما حدا بالإجنليز �إىل خلع عبا�س حلمي الأمري الثاين ،وتعيني الأمري ح�سني كامل با�شا بعد
�أن �أنعموا عليه بلقب ال�سلطان يف عام 1917م ،ولكن بعد وفاته ف�شلوا يف تويل ابنه كمال الدين ح�سني عر�ش م�رص؛
لأنه مل يكن يرغب يف �أن يكون �صنيعة بيد الإجنليز الذين فت�شوا عن الأمري �أحمد ف�ؤاد يف �إيطاليا – ابن اخلديوي �إ�سماعيل
الأ�صغر – الذي ترعرع وخدم يف اجلي�ش الإيطايل.
�أ�رسعت احلكومة الربيطانية يف اختيار ف�ؤاد لي�س لأنه كان حائ ًزا على م�ؤهالت خا�صة ،بل لوجود �أ�صدقاء قالئل له
�ضاع َف حجم الأجانب يف م�رص
يف م�رص مما جعله ي�ضطر �إىل االعتماد على معونتها وهكذا بد�أت موجة الهجرة الثالثةَ .ت َ
كما يقول جمال حمدان يف «و�صف م�رص» اجلزء الثاين لي�صل عدد الأجانب �إىل � 255ألفًا عام 1927م ،وت�شهد م�رص
وازدهارا يف مناحي احلياة الثقافية بداية من امل�رسح
جديدا وميال ًدا لأول د�ستور حقيقي وبرملان م�رصي...
عهدا �آخر
ً
ً
ً
والأ�سطوانة واملو�سيقى �إىل ظهور �صناعة �سينمائية بد�أت بذرتها الأوىل عرب بوابة م�رص التي ا�ستقبلت كل ما هو جديد،
�ضخه ب�شكل م�رصي خمتلف حتى مع وجود كل ه�ؤالء الأجانب الذين تواجدوا يف املدينة
وحاولت ه�ضمه ،و�أعادت َّ
الأم يف الإ�سكندرية بوابة احل�ضارة امل�رصية احلقيقية عرب تاريخ وحقبة زمنية تفي�ض علينا بالثقافة والعلوم والتنوير.
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مع �أول دوران لكامريا �سينمائية على �أر�ض م�رص ...« :عندما جاء بروميو الذي �أر�سله الأخوان لوميري ليبد�أ الت�صوير يوم
 10مار�س 1897م بالإ�سكندرية يف ميدان حمطة الرمل وميدان املن�شية ،)1(»...وهي النقطة احلقيقية التي ميكن الإ�شارة �إليها
أي�ضا للعرو�ض ال�سينمائية التي قدمت يف العديد
للتاريخ ال�سينمائي يف م�رص مع البعثة الأوىل ،وما �صاحب ذلك من انت�شار حقيقي � ً
من املقاهي العامة ثم انتقال هذا الفن �إىل القاهرة (.)2
عندما جاءت البعثة الثانية من الأخوان لوميري برئا�سة امل�صور مي�سج�شني عام 1906م لت�صوير معامل ومالمح احلياة اليومية للقطر
اح َب هذه البعثة
مرورا بالقاهرة وو�صو ًال �إىل �صعيد م�رص وحتى �إىل وادي حلفا ،مل نت�ساءل َمن َ�ص َ
امل�رصي بداية من الإ�سكندرية ً

يف جوالتها؟ �أو كان مرافقًا لها يف هذه الرحلة الطويلة؟ ،لكن التاريخ قدم لنا �شخ�صية جديدة دخلت معرتك احلياة ال�سينمائية فج�أة
بتقدمي �رشيط �سينمائي يف  11يونية عام 1907م عن زيارة الباب العايل �إىل م�سجد �أبي العبا�س املر�سي وافتتاحه املعهد الديني و�سط
حبور وابتهاالت �أهل الإ�سكندرية بتلك الزيارة التاريخية( ،)3وكان ذلك من خالل حمالت عزيز ودوري�س وتقدميها لهذا ال�رشيط.
وتخل�ص الإجابة �إىل �أنه مع زيارة البعثة الثانية لهذا امل�صور الفرن�سي ،كانت حمالت عزيز ودوري�س متار�س الت�صوير الفوتوغرايف،
و�أ�صبحت متميزة عن �أقرانها يف تلك املهنة ،مع قدوم البعثة الثانية برئا�سة امل�صور الفرن�سي فيليك�س م�سجي�شني .وقد حدث التعرف
على هذا العامل اجلديد ال�ساحر املبهر؛ حيث تطورت املهنة �إىل ما هو �أف�ضل ،فظهر �أول �رشيط �سينمائي م�رصي يقدم وايل م�رص �أو
ال�سلطان عبا�س حلمي الثاين يف زيارته �إىل الإ�سكندرية من خالل لقائه مع اجلماهري التي ترى لأول مرة على ال�شا�شة تلك الزيارة
اخلا�صة� ،إىل جانب �أنها تقدم للمرة الأوىل �أحد الأماكن الدينية الهامة.
ما حاولنا الت�أكيد عليه من خالل قراءة ما بني �سطور التاريخ يف كتابنا «تاريخ ال�سينما ال�صامتة من � 1897إىل 1930م»
دورا ها ًّما وجمهو ًال لتلك املجموعة خا�صة بعد �أن قدم لنا التاريخ �إ�ضافة �أخرى بتواجد �صبي �صغري يدير �أ�سطوانات
هو �أن هناك ً

الأفالم ال�صامتة – هو فيما بعد امل�صور �ألفيزي �أورفانيللي – وكيف تعاظم دور دوري�س من خالل ال�رشكة الإيطالية التي �أقيمت عام
1917م يف منطقة احل�رضة – مكان �سينما احل�رضة املغلقة من زمن بعيد – وما �ضمته من عنا�رص فنية �أخرى �إيطالية مل يقرتب منها
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التاريخ ومل يذكرها ،خا�صة بعد �أن قدمت �أعمالها الروائية الثالثة الق�صرية .وبعد �إفال�س هذه ال�رشكة وما ا�ستتبعها من قيام �ألفيزي
�أورفانيللي ب�رشاء جزء من معداتها؛ ليقوم ب�إن�شاء �أ�ستوديو خا�ص به رغم تعاونه الكامل مع �أمربتو دوري�س حتى �أواخر عام 1928م
وقبل �أن ينف�صال عمليًّا( ،)4يف الوقت الذى كان لكل منهما عمله امل�ستقل عن الآخر.

لكن ما يهمنا ذكره هنا هو هل كل من �أمربتو دوري�س و�ألفيزي �أورفانيللي كان يعمل مبفرده �أم كانت هناك جمموعة �أخرى من

امل�ساعدين تعمل من خاللهما؟ كان ذلك ت�سا�ؤلنا الهام والذي حاولنا الإجابة عنه من خالل درا�ستنا التالية ،خا�صة بعد �أن عرفنا �أن
�أمربتو دوري�س مل ي�صبح متفرغً ا لتلك العمليات ال�سينمائية التي كانت يف بدايتها ومتابعتها عرب ت�سجيل الأفالم الإخبارية والت�سجيلية
ملرا�سم احتفاليات خمتلفة وزيارات كانت ت�صل �إىل �أنحاء القطر امل�رصي؛ لكونه �أ�صبح امل�صور الأول جلاللة امللك �أحمد ف�ؤاد يف
كل جوالته ورحالته ،بينما ان�شغل �ألفيزي �أورفانيللي ب�أ�ستوديو خا�ص به ،وعمل على تو�سعته وزيادة حجمه لي�صبح يف فيال من
ثالثة �أدوار ت�ضم معامل �إظهار وطبع وحتمي�ض ومونتاج� ...إلخ( ،)5وهو الأ�ستوديو الذي بحثنا عنه فوجدنا مكانه � 18شارع القائد
جوهو ،املن�شية ال�صغرى ،الإ�سكندرية.
أي�ضا كانت هناك عالمات ا�ستفهام �أخرى كثرية مل ي�رش �إليها �أحد من قريب �أو بعيد ...دور ه�ؤالء
لي�س هذا فح�سب بل � ً
الرواد يف �صناعة ال�سينما الروائية (الق�صرية  -الطويلة) �سواء كانت (�صامتة �أو ناطقة) داخل مدينة الإ�سكندرية ،و�إبراز هذه
الأعمال ،وهل لها مكانة يف تاريخ ال�سينما امل�رصية؟ احلقيقة �أن عملية البحث والتحليل والتنقيب يف كل ما ُكتِب مل يكن يكفي
من �أجل تقدمي املعلومة احلقيقية حول تو�صيف �أو تواجد هذه ال�صناعة ب�شكل متكامل ،و�إعطاء بع�ض احلقوق له�ؤالء الرواد الأوائل
الذين حملوا على عاتقهم البدايات احلقيقية ل�صناعة �سينما م�رصية ،مبا يف ذلك البحث واملغامرة واملقامرة يف ذلك الوقت؛ حيث مل
ؤ�س�سا
تكن هناك �أ�س�س ل�صناعة �سينمائية ،بل هم من �شكلوا تلك الأ�س�س و�صاغوها عرب �إنتاج رمبا كان بدائيًّا لكنه كان م� ًؤثرا وم� ً
خا�صا بالإيطاليني بالذات رغم وجود جاليات �أخرى متواجدة بالإ�سكندرية معظمها كانت متلك
يف الوقت نف�سه .وكان الت�سا�ؤل ًّ

حمالت فوتوغرافيا من �أرمن ويونانيني ،فكيف ت�رسب ه�ؤالء الإيطاليون الذين وجدناهم يف طرقات دوري�س و�ألفيزي؟
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هل �شكلوا مالمح �سينما �سكندرية خمتلفة عن �سينما القاهرة التي قامت فيما بعد؟ عندما تواجد امللك �أحمد ف�ؤاد على عر�ش
م�رص وهو الذي ولد يف �إيطاليا ،وتعلم بها وتدرب وخدم يف جي�شها ،مل يكن له يف م�رص �أحد ميكن االعتماد عليه �سيا�سيًّا �سوى

م�صورا
الإجنليز الذين ن�صبوه على العر�ش ،لكنه عندما اختار �أعوانه والذين �أحاطوا به مل يجد �سوى ه�ؤالء الإيطاليني ،ومل يخرت
ً

من خارج هذه احلزمة ،بل �أ�ضاف على تواجدهم �رشعية جديدة وظهور �آخر يف حمافل كثرية كان �أهمها الفوتوغرافيا وفن ال�صور
ال�سينمائية عرب الأفالم وال�رشائط الوثائقية .وبالتايل عندما بد�أت حركة ت�صنيع ال�رشائط الروائية الفيلمية ،كان للم�صور الإيطايل
ال�سبق والريادة يف التواجد خا�صة ه�ؤالء الذين كانوا ينتمون �إىل مدر�سة الإ�سكندرية ،ومت الإ�شارة �إليهم يف بع�ض املراجع ال�سينمائية
للأ�ستاذ �أحمد احل�رضي «يف تاريخ ال�سينما اجلزء الأول» والأ�ستاذ �سعيد �شيمي يف كتاب «تاريخ الت�صوير ال�سينمائي يف م�رص».
ورمبا لت�أكيد ذلك علينا مبراجعة حركة توافد اجلاليات الأجنبية التي و�صلت �إىل م�رص منذ عام 1882م وحتى عام 1937م،
وذلك من خالل درا�سة غري من�شورة للدكتور حممد الكردي()7؛ حتى ندرك مدى حجم هذا التدفق وزيادة الأعداد التي ا�ستقرت
يف م�رص ب�صفة عامة.

عام 1882م
 يونانيون 37000 :ن�سمة �إيطاليون 18000 :ن�سمة فرن�سيون 15000 :ن�سمة� -إجنليز 9000 :ن�سمة

عام 1917م
 56000ن�سمة
 50000ن�سمة
 21000ن�سمة
 24000ن�سمة

عام 1937م
 76000ن�سمة
 55000ن�سمة
 25000ن�سمة
 34000ن�سمة

�إذا نظرنا �إىل اجلدول ال�سابق ف�سنجد ت�ضاعف حجم اجلالية الإيطالية مبا يقرب من  %27.5يف عام 1917م وهو
العام الذي جل�س فيه امللك �أحمد ف�ؤاد على عر�ش م�رص مقارنة بالفرتة ال�سابقة من عام 1882م .و�إذا كانت هذه �أحجام
اجلاليات الأجنبية يف م�رص كلها ف�إن حجم هذه اجلاليات عندما قدم «عزيز ودوري�س» فيلمهما «زيارة الباب العايل مب�سجد
�أبي العبا�س املر�سي» عام 1907م يف الإ�سكندرية مث ًال كان على النحو التاىل:
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 -يونانيون:

 26000ن�سمة

 �إيطاليون 16000 :ن�سمة -فرن�سيون:

 6400ن�سمة

� -إجنليز:

 9000ن�سمة

�أي ما يقرب من  57400ن�سمة يف الوقت الذي كان فيه تعداد مدينة الإ�سكندرية ال يزيد عن  400000ن�سمة
أي�ضا ونحن نتعر�ض للجاليات �أن نعرج نحو الرتكيبة التي
�أي ما يوازي  %14.3من حجم ال�سكان( ،)8ورمبا يهمنا � ً
�سادت املجتمع امل�رصي كله ولي�س املجتمع ال�سكندري فح�سب لنعرف �إىل �أي مدى و�صلت تلك الأعداد وامتزجت
مرورا بالإيطاليني ،وال�شوام ،والأرمن؛ لنعرف كيف �ضمت الإ�سكندرية
مع تركيبة املجتمع امل�رصي بداية من اليونانيني ً
وكونت هذه املدينة الكوزموبوليتانية التي َت َغ َّنى بها الكثريون من الأجانب الذين عا�شوا يف
ه�ؤالء جمي ًعا ب�شكل ح�ضاري ّ
وافر خريها وكذا امل�رصيون الذين ا�ستفادوا من تواجد الآخر فوق ترابها من خالل علومهم وثقافتهم ،رغم وجود طبقة
حاكمة كانت بعيدة كل البعد عن ال�شعب امل�رصي و�إن حاولت ا�ستقطاب الطبقات املتعلمة واملتفرجنة �أو املتماثلة من �أجل
مرورا مبحمد فريد وم�صطفى كامل وو�صو ًال �إىل ثورة
اال�ستقالل والتخل�ص من اال�ستعمار الإجنليزي بداية من عرابي با�شا ً
1919م بقيادة �سعد زغلول ورفاقه .يقول جمال حمدان يف درا�سته (�شخ�صية م�رص)( )9حول تركيبة اجلاليات�« :إن �أقدم
و�أكرب اجلاليات الأوروبية كانت اليونانيني ،حيث البداية ا�ستعمارية حتت حكم البطال�سة ثم بعد قيام عمليات الطرد من
�آ�سيا ال�صغرى – تركيا – وجمازر احلرب العاملية الأوىل ،فقد تدفقوا �إىل م�رص و�شكلوا وحدهم ن�صف عدد اجلاليات
أي�ضا فاق عددهم بالإ�سكندرية
الأخرى ،تكد�سوا يف ربوع م�رص ،لكن يف الإ�سكندرية تواجد منهم ن�صف جمموعهم ،و� ً
عدد كل اجلاليات الأخرى ،فقد �شكلوا فئة �أر�ستقراطية املدينة ،وكذلك جند �أماكن حتمل �أ�سماء يونانيني مثال :حدائق
�أنطونياد�س ،جليمونوبولو� ،أتينيو�س ،جناكليز.»...
�أما الإيطاليون فقد جاءوا يف املرتبة الثانية من حيث العدد و َت َر َّكز ن�شاطهم يف «القطن ،التجارة اخلارجية واجلملة،
الفنيني ،العمال املهرة ،»...بينما كان لل�شوام ن�صيب �أكرب بداية من �أيام حممد علي وزادت هجرتهم بعد مذابح عام
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1860م ،ثم بعد االحتالل الربيطاين ،وقد مت�رص معظمهم ،وكان لهم دور كبري ب�سبب �إتقان اللغة الأجنبية ،ف�أ�صبحوا
أي�ضا لعبوا
حلقة و�صل بني امل�رصيني والأوروبيني ،لي�أتي بعد ذلك الأرمن� ،أغلبهم من الجئي احلرب العاملية الأوىل ،و� ً
دورا قبل ال�شوام من حيث �إتقانهم للغات الأجنبية ،واحرتفوا مهنة الت�صوير الفوتوغرايف والزنكوغراف ،بينما كان
ً
دائما منعزلني ،وكانت �أعمالهم يف البنوك
لليهود مكانة داخل م�رص حيث تركزوا يف الإ�سكندرية والقاهرة لكنهم كانوا ً
وال�سم�رسة واملال وامل�ضاربة.
ومل يتوقف تواجد اجلاليات فقط عند هذا احلد ،بل بزغ جنم
اللغة الفرن�سية والإيطالية وتراجعت �أو حو�رصت اللغة الإجنليزية،
فظهرت املدار�س الدينية( :الفرير ،الي�سوعيون ،اللي�سيه� ،سان
مارك) حيث كانت املدار�س الفرن�سية عام 1908م ت�ضم 25
()10
نظرا لوجود التعليم الفرن�سي ،والذي لقي
�ألفًا من التالميذ
ً
مبنى مدر�سة اللي�سيه
كبريا من قبل ال�سلطان �أحمد ف�ؤاد الذي تفقد امل�ؤ�س�سات
ت�شجي ًعا ً
التعليمية الفرن�سية عام 1921م بالإ�سكندرية(� ،)11إىل جانب
تواجد املدر�سة الإيطالية ،ومدار�س الدومب�سكو احلرفية.
وظهرت الإ�سكندرية يف تلك الآونة مدينة تنق�سم �إىل
جزءين ،الأول :احلي العربي يقطنه �أوالد البلد ،بينما هناك احلي
الإفرجني وتقطنه كل اجلاليات املختلفة يف بداية الأمر ،ثم التحق
بهم بع�ض امل�ستخدمني واخلدم الذين يقومون برعاية م�صالح
ه�ؤالء الإفرجن ،وبع�ض املت�شبهني بهم من الأفنديات ورجال مبنى كلية �سان مارك
املال والتجار رغم �أن دائرة �أعمالهم كانت وثيقة ال�صلة باحلي العربي� ،أو على حدود التما�س بني هذا احلي وذاك.
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وتبقى الت�سا�ؤالت التي مل جند لها �إجابات �شافية حول كيفية �إنتاج �صناعة �سينما يف ظل هذا املناخ وتلك الق�سمة،
وكيف �أفلح ه�ؤالء يف تقدمي اللبنة الأوىل ل�صناعة �سينما ،وكيف غامروا و�ساهمت تلك املغامرات يف تواجد هذا
التاريخ الطويل لل�سينما امل�رصية التي نتكلم عنها دون اخلو�ض �أو البحث عن جذورها احلقيقية؟ �إن املتاح لنا جمموعة من
الأوراق والدرا�سات و�إعمال العقل وحماولة قراءة تاريخ ه�ؤالء ب�شكل �آخر وخمتلف ،وهل �أوجدوا مدر�سة ت�سمى
مدر�سة الإ�سكندرية ال�سينمائية؟ كانت هذه هي حماولتنا البحثية نحو الت�أ�سي�س ملدر�سة الإ�سكندرية ال�سينمائية ومكانتها
وحجمها يف تاريخ �صناعة ال�سينما امل�رصية ،وهي حماولة
رمبا يحكمها الكثري من العقل والعاطفة ،لكنها حماولة غري
مر�شدا
م�سبوقة ونوع من الإ�سهام البحثي ميكن �أن يكون
ً
�أو دلي ًال ملن ي�أتي بعد ،كي يكمل امل�سرية خا�صة يف ظل
عدم وجود �أر�شيف وثائقي يحفظ التاريخ املا�ضي ،و�أن
كل ما تبقى هو عبارة عن حماوالت لقراءة ق�صا�صات
من �صحف ،بينما حاولنا نحن �أن نقدم ً
نقدا تاريخيًّا يرد �شارع �رشيف
االعتبار للبع�ض وين�سب لهم الف�ضل يف تواجد مدر�سة
الإ�سكندرية ال�سينمائية.
يقول الناقد �سمري فريد( )12يف حوار �شفهي مع
املخرج توفيق �صالح عام 1967م« :من املمكن تق�سيم
مدار�س الإخراج يف ال�سينما امل�رصية �إىل مدر�ستني
كبريتني ،الأوىل :مدر�سة الإ�سكندرية ومن م�ؤ�س�سيها
توجو مزراحي ،والثانية :مدر�سة القاهرة والتي ينتمي
�إليها �أغلبية املخرجني من حممد كرمي و�أحمد بدرخان �إىل �شارع �سعد زغلول
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كمال �سليم و�صالح �أبو �سيف» .وقال توفيق �صالح �إن مدر�سة الإ�سكندرية تتميز مبا تتميز به الإ�سكندرية (البحر والأفق
املفتوح والكوزموبوليتانية� ،أي الت�صوير اخلارجي بلغة ال�سينما والتعاي�ش بني الأعراق والأديان)� ،أما مدر�سة القاهرة فهي
على النقي�ض من مدر�سة الإ�سكندرية (مدينة حما�رصة باجلبال الرتابية ومنغلقة على نف�سها� ،أو بلغة ال�سينما الت�صوير الداخلي
أ�سا�سا.)...
يف الديكورات ،والتعبري عن الطبقة الو�سطى امل�رصية � ً
ونحن من جانبنا وجدنا �أن العنا�رص التي �أ�شار �إليها الأ�ستاذ توفيق �صالح موجودة فع ًال يف �سينما �أمربتو دوري�س،
�ألفيزي �أورفانيللي ،حممد بيومي ،توجو مزراحي ،عبد احلليم ن�رص ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة امل�صورين الأجانب الذين
كان لهم ف�ضل البدايات ،و�ساهموا يف ت�أ�سي�س وت�أكيد هذه املدر�سة ،بالإ�ضافة �إىل عن�رص �آخر هام مل يتم الإ�شارة �إليه
عما ق ُِّدم يف الفرتة نف�سها من
هو الأداء التمثيلي من جنوم وكومبار�س �شملتهم مدر�سة الإ�سكندرية وهم خمتلفون متا ًماَّ ،
�إنتاجات �سينما مدر�سة القاهرة .ورمبا رجحت ال�سمة الأوىل ملا قدم يف مدر�سة الإ�سكندرية وهي الت�صوير ،و�أكدت مكانة
هذه ال�سينما ملا ق ُِّدم عرب الأعمال الوثائقية والإخبارية التي ق ُِّدمت طوال الفرتة من عام 1897م وحتى عام 1930م(،)13
وذلك مرجعه يف ت�صورنا �إىل كثافة الإنتاج وتعدده وامتالك نا�صية احلرفة واملعرفة و�رسعة التنفيذ واالبتكارات التي �صاحبت
العديد من عمليات الت�أ�سي�س الأوىل .ويكفي للداللة على ذلك ما جاء على ل�سان النجمة الكبرية املمثلة بهيجة حافظ( )14يف
حديث لها عن �إخراج فيلم «زينب» للمخرج حممد كرمي« :بد�أت العمل معه – �أي حممد كرمي – حوايل عام 1927م
�شهرا رغم �أننا مل نقم بالعمل خالل هذه الفرتة �سوى �شهرين وب�ضعة �أيام ،وال�سبب يف ذلك �أن
وا�ستغرق الفيلم ً 21
الو�سائل واملعدات الفنية كانت تنق�صنا ،وكان حممد كرمي يبذل جهده ل�سد هذا النق�ص ،فقد كانت �آالت الت�صوير تدار
باليد ،وكانت و�سائل التحمي�ض بدائية ،كما مل يكن هناك معمل �سينمائي �أو معمل للتحمي�ض ،ومن ناحية الإ�ضاءة فلم
تكن هناك �أجهزة ،و�إمنا كان الت�صوير يتم يف �ضوء ال�شم�س ،ويف �أماكن غري م�سقوفة� ،أو يف �رسادق تغطى جدرانه
بالأوراق املف�ض�ضة لكي تعك�س ال�ضوء �ش�أنه يف ذلك �ش�أن الإ�سكندرية من حيث الإمكانيات.
بينما كانت الإ�سكندرية متلك �أكرث من معمل و�أ�ستوديو ت�صوير �سينمائي وجي�ش من الفنانني والفنيني الذين �ساهموا
ب�شكل �أو ب�آخر يف دعم وتواجد مدر�سة الإ�سكندرية ال�سينمائية ،بالإ�ضافة �إىل تواجد عنا�رص التمويل لهذه ال�صناعة من
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إنتاجا ومتوي ًال للغري وهو ما حاولنا خالل
دورا ال يقل �أهمية عن تواجد ال�صناعة � ً
خالل بع�ض كبار رجال الإعمال الذين لعبوا ً
بحثنا هذا الت�أكيد عليه ،وعلى �سمات و�أ�سلوب ُ�ص َّناع ومنتجي هذه املدر�سة ،وهذا الرواج الذي �صاحب عمليات الإبداع
مما دفع عجلة الإنتاج نحو م�سارها املتعارف عليه تاريخيًّا.
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يف مار�س عام 1897م و�صلت �إىل الإ�سكندرية البعثة الأوىل من دار لوميري بقيادة امل�صور الفرن�سي بروميو؛ اللتقاط
جديدا لظاهرة م�شاهدة هذا
وعر�ض االخرتاع اجلديد من �سينما توغراف لوميري ،ويف تلك الفرتة بدا �أن هناك ميال ًدا
ً
االخرتاع ،بل وحاز على �إعجاب امل�رصيني يف مدينة الإ�سكندرية ،ثم بعد ذلك انتقاله �إىل القاهرة .وقد ح�صل على حق
امتياز هذه العرو�ض اخلواجة هرني دليو �سرتولوجو ،وذلك كما جاء يف �صفحات اجلرائد امل�رصية والأجنبية يف ذلك
الوقت ،وما �أكده الأ�ستاذ �أحمد احل�رضي(« :)1وعرب �سنوات طوال مل تكن هناك �أية �إ�شارات �أخرى ملن ميلك حق االمتياز
�أو اال�ستغالل �سوى هذا اخلواجة �سرتولوجو».

مي�سجي�ش وعزيز ودوري�س

يف عام 1906م ،وبالتحديد يف �شهر نوفمرب ،ت�صل البعثة الثانية من دار لوميري ومندوبها م�سيو فيلك�س مي�سجي�ش؛
ليلتقط بع�ض املناظر الطبيعية يف م�رص ،يف الوقت الذي تعلق جريدة الأهرام يف عدد الأربعاء املوافق  29نوفمرب 1906م
على حدث له خ�صو�صية غري عادية تخ�ص هذا االخرتاع اجلديد:
«�أ�صبح ملحطة الرمل القدمية منظر بديع بعد �أن �أنفق على �إ�صالحها وتزيينها مبلغ كبري وذلك �أن عزيز ودوري�س
حوالها �إىل كازينو
امل�صورين امل�شهورين يف الثغر قد َّ
متقن من كل وجه وخ�ص�صا فيها حم ًّال لل�صور
املتحركة ،ولكن على طريقة جديدة بالغة الإتقان؛
�صورا وي�سمع
أ�شخا�صا ال
بحيث يرى املتفرج �
ً
ً
�أ�صواتهم و�أنا�شيدهم وك�أنهم �أحياء يتكلمون،
وغدا (اخلمي�س) موعد افتتاح هذا املحل اجلديد
ً
الذي يرجى له كل النجاح والإقبال ال�سيما و�أن كل
�شيء فيه على طريقة جديدة متقنة فهو من هذا القبيل ميدان حمطة الرمل
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ال �شبه بينه وبني حمالت ال�سينماتوغراف الأخرى التي عرفها النا�س عندنا ،وال مراء يف �أن الإ�سكندرية كانت يف حاجة
�إىل مثل هذا املحل املطل على البحر اجلامع بني الإتقان والنظافة فنحن ن�س�أل لأ�صحابة النجاح والتوفيق.»...
املالحظ من هذا اخلرب املن�شور:
�إن حمالت عزيز ودوري�س من �أ�شهر امل�صورين الفوتوغرافيني املوجودين مبدينة الإ�سكندرية؛ حيث كانت املدينة تعج
مبجموعة كبرية من م�صوري الفوتوغراف لي�سوا من الإيطاليني فح�سب ،بل من الأرمن ب�شكل خا�ص �إىل جانب اليونانيني؛
حيث كانوا ميلكون هذه احلرفية �إىل جانب �صناعة �أخرى هي الزنكوغراف ،وهو ما تنبه �إليه الرائد حممد بيومي عندما قرر
�إن�شاء �أول معهد لتعليم فنون ال�سينماتوغراف والت�صوير ال�شم�سي والزنكوغراف لأوالد البالد امل�رصيني.

توقيعات بع�ض �أعمال الزنكوغراف
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�إن مدينة الإ�سكندرية كان بها �أكرث من حمل يقدم خدمات ال�سينماتوغراف جلماهري الثغر ،لي�أتي كل من عزيز
ودوري�س لتحويل حملهم من حمل ت�صوير فوتوغرايف ب�إ�ضافة كازينو �إىل عر�ض ال�سينماتوغراف يف حملهم املطل على
البحر يف ميدان حمطة الرمل ،وطبقًا للروايات الكثرية �إن هذا املحل يقع بجوار �سينما �سرتاند حاليًّا؛ حيث �إنه من املرجح
�أن يكون هو مكان الكازينو امل�شار �إليه ـ املطل على البحر ـ اجلامع بني الإتقان والنظافة ،ومل تكن حمطة الرمل �سوى مكان
ممتد تغطيه الرمال و�صو ًال �إىل البحر وهو ما ي�ؤكده الأديب الكبري حممود تيمور يف روايته «امل�صابيح الزرق» ،ومل َي ُكن
كورني�ش الإ�سكندرية قد مت تنفيذه بعد �إال يف عهد �صدقي با�شا.
يذكر الأ�ستاذ �أحمد احل�رضي( )3الربنامج اخلا�ص ليلة االفتتاح نق ًال عن جريدة «الريفورم» يوم اخلمي�س املوافق 25
نوفمرب 1906م:
«الليلة االفتتاح العظيم ل�سينما فون عزيز ودوري�س �شارع».
«الرمل ـ املحطة �سابقًا  -كرونر ميجافون ناطقًا ـ ك .جرمون».
«و�رشكاه بباري�س مناظر متحركة� .إيهام كامل باحلركة وال�صوت».

الق�سم الأول
•اجلنايني ال�صالح ...منظر م�ضحك.
•افتتاح ال�صيد.
•حلم النحات ...مناظر �أ�شياء تتحول �إىل �أ�شياء �أخرى.

الق�سم الثانى

•اليهودية ...مقطع من «�سوف يح�رض» غناء باللغة الأملانية ي�ؤديه كرونوميجافون جرمون من باري�س.

32

املعلم الأول

الق�سم الثالث
•كوميديا «مطلوب فتاة �شابة يقدمها �أبوها».
•م�سقط مياه ...بالألوان.
•القطعة خط�أ ...منظر م�ضحك.

الق�سم الرابع

•كارمن واملبارزة ...غناء باللغة الفرن�سية ي�ؤديه كرونو ميجافون جرمون من باري�س.

الق�سم اخلام�س
•الزجني العا�شق.
•فو�ضى احلب.
•ر�ؤيا املذنب.
•الطائر املغرد ...كرونو ميجافون جرمون.

من هذا الربنامج جند �أن هناك بع�ض الأعمال �صامتة ،و�أخرى ناطقة عرب جهاز كرونوميجافون جرمون الفرن�سية؛
حيث كانت عبارة عن �أ�سطوانات �صوتية ت�صاحب �رشيط ال�صورة لب�ضع دقائق ،وكان يديرها �صبي يعمل لدى عزيز يدعى
�أورفانيللي وهو ما �سوف نتعر�ض له الحقًا؛ خلدمة جماهري املتفرجني يف ذلك الوقت والرتغيب يف ح�ضور العرو�ض.
علما ب�أن جميع الدوريات
�إذا كان م�سيو ديلو �سرتولوجو قد َ�ص َ
اح َب البعثة الأوىل للوميري برئا�سة فيلك�س مي�سجي�شً ،
مل تذكر �شي ًئا عن هذا الأمر ،لكن امل�ؤكد �أن تواجد بعثة �أجنبية جاءت �إىل م�رص يف مهمة تتطلب ت�صوير �رشائط �سينمائية
مرورا بالعا�صمة القاهرة ،فهي ال تدري �شي ًئا عن خط ال�سري �أو الأماكن
تبد�أ من الإ�سكندرية وتنتقل حتى �صعيد م�رص ً
جناحا لهذه البعثة هدفها ر�صد احلياة اليومية لهذا القطر
الهامة �أو املنا�سبات واالحتفاليات� ،إ�ضافة �إىل �أن ال�رشائط التي حتقق ً
امل�رصي ،وهو �أمر حمري :ملاذا ذكر �سرتولوجو يف البعثة الأوىل ،ومل ي�أت ذكر ا�سم �صاحب البعثة الثانية ،بينما جند
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�أ�ستوديو للت�صوير الفوتوغرايف اكت�سب �سمعة كبرية يف مدينة الإ�سكندرية ميتلكه عزيز بندريل و�أمربتو ماالفال�س دوري�س
ويقع و�سط املدينة على م�سافة �أمتار قليلة من البحر ،ولهما ن�شاط �سينمائي ملمو�س وم�سبوق يف هذه املدينة بعد و�صول
البعثة ب�أيام قليلة؛ حيث قام �سرتولوجو ب�إن�شاء دار عر�ض �سينمائية قدم فيها ال�رشائط التي �صورتها البعثة الثانية بعد عدة �أيام
فقط ،بينما قدم عزيز ودوري�س بعد �سبعة �شهور �أول �رشيط �سينمائي يف م�رص يف  11يونية عام 1907م (زيارة الباب
العايل مل�سجد �أبي العبا�س املر�سي) على الرغم من عدم وجود دليل �أو وثيقة ت�ؤكد �صحة العالقة التي تربط بني البعثة الثانية
وعزيز ودوري�س ب�شكل �أو ب�آخر.
تعرف من خالل هذا االفتتاح وتلك العرو�ض على ٍّ
كل من
لذا من املرجح يف تقديرنا �أن م�سيو فيلك�س مي�سجي�ش قد َّ
عزيز ودوري�س ،بل �إنهما �أو �أحدهما قد �صار هو الدليل اخلا�ص بهذه البعثة التي جاءت تلتقط مناظر طبيعية مل�رص بداية من
مرورا بالقاهرة وحتى �صعيد م�رص و�صو ًال �إىل وادي حلفا ،وهو امل�ؤكد يف تقديرنا؛ حيث اكت�سب «عزيز
الإ�سكندرية ً
ودوري�س» حرفية الت�صوير والإظهار والطبع �أثناء تلك املرحلة ،وبالتايل ا�ستطاعا بعد ما يقرب من � 7شهور فقط ال غري من
تقدمي �أول �رشيط �سينمائي م�رصي .يف  11يونية 1907م «زيارة الباب العايل مل�سجد �أبي العبا�س املر�سي» .وفى ت�صورنا
�أن تقدمي هذا ال�رشيط وارتباطه بواقع ال�شارع ال�سكندري ب�صفة خا�صة �أو امل�رصي ب�صفة عامة ،ناجت عن هذا اجلو العام
من امل�شاركة لبعثة لوميري الثانية وامل�صور فيلك�س مي�سجي�ش التي كانت �ضمن اهتماماتها الأوىل ت�سجيل ال�شارع امل�رصي
يف كامل تفا�صيله املختلفة �سواء كانت خا�صة �أو عامة ،بالإ�ضافة �إىل كونهما يعي�شان بالإ�سكندرية وهي مدينة الت�سامح
الكربى؛ حيث تتعاي�ش فيها قوميات وملل و�أديان خمتلفة يف ال�شكل العام .وقد ا�ستدعى لوميري وفيلك�س هذا الن�سيج
ال�سكندري فذابا بداخله و�أ�صبحا من مكوناته .وت�شهد ال�رشائط الوثائقية الالحقة والتي �سجلت احتفاليات وا�ستقباالت
ومنا�سبات عدة ،ت�شهد على مدى عمق هذا الربط بالواقع ال�سكندري �أو القاهرة على الرغم من �أ�صولها املختلفة.
هذا من ناحية ومن ناحية �أخرى امتالكهما لآلة الت�صوير والعر�ض ،وتكوين معمل للإظهار والطبع والتحمي�ض
لتكون تلك هي البداية احلقيقية لت�أ�سي�س �أول حجر يف مدر�سة الإ�سكندرية ال�سينمائية ،والتي راحت تخطو خطوة تلو
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أكيدا لهذا الرباط الوثيق بني «عزيز ودوري�س» وامل�صور الفرن�سى «فيلك�س مي�سجي�ش» ،قيام حمالت
�أخرى الحقًا ،وت� ً
«عزيز ودوري�س» بعر�ض ال�رشائط التي مت ت�صويرها يف م�رص يوم � 15أغ�سط�س 1907م يف حملهم املختار كما ذكرت
ذلك جريدة الريفورم( )4وهي:

ال�رشائط التي �صورت يف بعثة مي�سجي�ش
•يف القاهرة �شارع املو�سكي ن�ساء احلرمي ،جنازات عربية.
•اخلديوي ومعيته يح�رضون االحتفال الديني بك�سوة املحمل.
•رحلة املحمل يف طريقه �إىل مكة.
•مدافن عربية.
•�سوق عربي ،بائعو الفواكه واخل�رضاوات� ...إلخ.
•حالق بلدي.
•مراكب �رشعية.
•كوبري ق�رص النيل.
•الأهرام.
•�صالة امل�ساء يف ال�صحراء.
•رحلة على �سطح النيل.
•جولة يف الأق�رص ـ �آثار طيبة واملعبد الكبري.
•الكرنك وبقايا معبد �آمون.
•معبد �أبي �سمبل يف النوبة ،املدخل منحوت يف اجلبل.
•الري اال�صطناعي على �ضفاف النيل.
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•�أ�سوان ،ال�شالل الأول.
•مع�سكر الب�شارية ،رق�صات املحاربني.
•وادي حلفا ،اخلروج من املدار�س.
•قبائل ال�شيلوك ،رق�صات الن�ساء والبنات.
ليتبقى ت�سا�ؤل هام� :إذا كانت تلك ال�رشائط امل�صورة عن م�رص قد قدمت من خالل «�سينما فون عزيز ودوري�س» يف التوقيت
أحدا مل ي�رش �أو ُيجِ ب �أين مت �إظهارها وطبعها وحتمي�ضها؟ وحقيقة الأمر� ،أو هذا هو الأرجح لدى حمالت عزيز
امل�شار �إليه ف�إن � ً

ودوري�س التي قدمت زيارة الباب العايل ك�أول �رشيط �سينمائي م�رصي ُطبِع ومت حتمي�ضه يف معاملنا( .)5هذه نقطة �أ�سا�سية وهامة.

النقطة الثانية �أن هذه النوعية من ال�رشائط كانت هي بداية ت�أ�سي�س نوعية خمتلفة من ال�رشائط عن تلك التي ترد من �أوروبا ،وهي
�رشائط تعتمد يف ت�صويرها على الأماكن الطبيعية املفتوحة يف و�ضح النهار كبداية لعمل �رشائط م�رصية ت�سجل الأحداث الوثائقية التي
تدور على �أر�ض م�رص ،مثال ذلك كما جاء يف كتابنا تاريخ ال�سينما ال�صادرة(:)6
	-الأعياد الريا�ضية يف مدر�سة الفرير ـ

عام 1907م

�سانت كاترين ـ الإ�سكندرية.
 -جنازة م�صطفى كامل با�شا.

عام 1909م

 -ملعب ق�رص النيل باجلزيرة.

عام 1909م

 -عودة اخلديوي من مكة املكرمة.

عام 1910م

 -خروج الروم الكاثوليك من الكني�سة.

عام 1911م

 -جنازة ريا�ض با�شا.

عام 1911م

� -سباق مينا هاو�س.

عام 1911م

	-ا�ستقبال اخلديوي لويل عهد النم�سا.

عام 1912م

� -سفر املحمل ال�رشيف.

عام 1912م
36

املعلم الأول

	-افتتاح �سينما �إمباير ـ بالإ�سكندرية.

عام 1912م

 -حرب الزهور يف اجلزيرة ـ م�رص.

عام 1913م

	-املحرك ال�شم�سي باملعادي.

عام 1913م

	-ا�ستقبال البطل عزيز امل�رصي بالإ�سكندرية.

عام 1914م

 -و�صول ال�سلطان �إىل الإ�سكندرية.

عام 1915م

 -زيارة م�ست�شفى الرفق باحليوان ـ حمرم بك.

عام 1915م

�أمربتو دوري�س م�ؤ�س�س �أول �أ�ستوديو بالإ�سكندرية

�أ�س�س �أمربتو دوري�س امل�صور الإيطايل ال�سكندري ـ بدعم من بانكو دي
�صغريا .هذا
روما ـ �رشكة �إيطالية م�رصية ،و�شيد يف حي احل�رضة �أ�ستوديو
ً
الأ�ستوديو كما ذكرت الدوريات املختلفة قدم ثالثة �رشائط روائية متو�سطة
الطول (�رشف البدوي ،الزهور املميتة ،نحو الهاوية) ،و�أُغلِق عام 1919م.
وهكذا ن�ست�شف �أن �أمربتو دوري�س مل يعد هذا الإيطايل الأجنبي الذي يعي�ش
بالإ�سكندرية ،بل �صار �أحد �أفراد هذا ال�شعب ال�سكندري �سواء كان ميالده بها
�أو �أتى �إليها �شابًّا ،هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى ،ف�إن مقولة �إن�شاء �أ�ستوديو
احل�رضة ،ال�رشكة الإيطالية /امل�رصية بدعم من بانكو دي روما ،لي�س معناها �أن
هذا الدعم قد �أتى من خلف املتو�سط – �إيطاليا – بل هو دعم من �أحد البنوك
العاملة مبدينة الإ�سكندرية يف ذلك الوقت والذي وجد جماعة من �أ�صول �إيطالية
قر�ضا لعمل م�رشوع �أ�ستوديو �سينمائي ،فقدم التمويل الالزم ب�ضمان تلك
تطلب ً
الأ�صول.
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هذا الأ�ستوديو كان ي�ضم بالتوه للت�صوير ال�سينمائي بالإ�ضافة �إىل معامل للإظهار والطبع والتحمي�ض ،واال�سم الوحيد
الذي ذكر يف ذلك الوقت – �أو عرف فيما بعد – هو امل�صور ديفيد كورنيل ،لكن من امل�ؤكد �أن هذا الأ�ستوديو �ضم
�إىل �أطقم العمل جمموعة �أخرى من �أبناء اجلالية الإيطالية ومن العاملني يف حقول الت�صوير الفوتوغرايف ،والذين تدربوا
على �أعمال الت�صوير والطبع والإظهار واملونتاج ،وكان �أهمهم �ألفيزي �أورفانيللي الذي قام ب�رشاء بع�ض املعدات والآالت
عند �إغالق هذا الأ�ستوديو مقابل �أجر م�ستحق له لدى ال�رشكة ،وكان بداية ت�أ�سي�سه لأ�ستوديو خا�ص به ـ �أ�ستوديو �ألفيزي
حول جز ًءا من الفيال اخلا�صة به والتي
�أورفانيللي – (� 18شارع القائد جوهر ،املن�شية ال�صغرى ،الإ�سكندرية) بعد �أن َّ
كان ميتلك فيها حم ًّال للت�صوير الفوتوغرايف – ليكون ثاين �أ�ستوديو يقام يف مدينة الإ�سكندرية ،لكن �إدارة هذا الأ�ستوديو
وحده – ما مل تكن هناك عنا�رص ب�رشية م�ساعدة �أخرى – خرجت من حتت يد املعلم الأول �أمربتو دوري�س ،والذي �ساهم
ب�شكل مبا�رش يف جلو�س امللك �أحمد ف�ؤاد على عر�ش م�رص.
وهو الذي ُولِد يف �إيطاليا وتعلم بها والتحق باجلي�ش الإيطايل ...لذا اكت�سبت اجلالية الإيطالية مهنة خا�صة يف تلك
الفرتة يف كل �أرجاء م�رص ب�شكل عام والإ�سكندرية ب�شكل خا�ص وكانت النتيجة �أن �أ�صبح �أمربتو دوري�س هو امل�صور
الفوتوغرايف وال�سينمائي اخلا�ص للملك �أحمد ف�ؤاد.
تظهر مالمح �سينما مدر�سة الإ�سكندرية الأوىل من خالل هذا امل�صور الإيطايل /ال�سكندري ،الذي ملك نا�صية
احلرفية ،و�ساهم يف دعم هذا الوليد القادم من خالل جمموعة كبرية من امل�صورين ال�سينمائيني الإيطاليني ،بعد �أن مت �إ�سناد
عملية ت�سجيل افتتاح الربملان امل�رصي �سينمائيًّا له عام 1924م.

�أمربتو دوري�س ومدر�سة الإ�سكندرية للت�صوير ال�سينمائي

جدا،
معظم امل�صورين الأجانب الذين توافدوا على م�رص يف �أوائل القرن التا�سع ع�رش ،خرجوا من مدر�سة هامة ًّ
هي الت�صوير الفوتوغرايف الثابت ،فهم يف الأ�صل يجيدون حرفية �أو �أ�صول الفوتوغرافيا وما ي�ستتبع ذلك من قدرتهم على
�إيداع ال�صور الثابتة ،لي�س هذا فح�سب ،بل �إن الإمكانيات املعملية التي ت�صاحب عمليات حتمي�ض ال�صور ال�سالبة والإظهار
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أي�ضا مبا فيها من �إ�ضافة بع�ض الرتو�ش اخلا�صة لإظهار جماليات ال�صور ال�شخ�صية التي
كانت �ضمن �أ�رسار هذه اللعبة الوافدة � ً
كانت تلتقط عرب حمالتهم املختلفة.
وعندما حتول البع�ض منهم �إىل العمل يف حقل �صناعة الأ�رشطة ال�سينمائية ،كانت لديهم امليزات وال�صالحيات التي
ت�ؤهل ه�ؤالء للعمل �إما خلف الكامريات �أو �ضمن �أطقم العاملني يف املعامل رغم بدائيتها وتوا�ضعها بطبيعة احلال؛ لأن املهنة
الأوىل والثانية كان ميتلك نا�صيتهما جمموعات كبرية من الأرمن والإيطاليني واليونانيني� .إن �أهم عن�رص يف هذه الفرتة هو
التقاء تلك املجموعات املختلفة من الأجانب ،خا�صة الإيطاليني منهم حول �أمربتو دوري�س عندما �أ�س�س ال�رشكة الإيطالية
امل�رصية لل�سينما الفوتوغرافية عام 1917م؛ حيث كانت تتيح لهم ظروفهم االحتكاك واالطالع على اخلربة ال�سينمائية
القادمة من الغرب عرب �سفرياتهم من جهة �أو قراءة امل�ستحدثات حول هذه ال�صناعة من خالل اللغة الفرن�سية �أو الإيطالية(،)8
وهو ما ي�ؤكد قدرتهم يف البدايات للعمل حتت �أي ظرف جديد ويف �ضوء املواد املتاحة التي ت�ستخدم خا�صة �أنهم �صعدوا
�سلم احلرفية منذ �أوله ،وتدرجوا يف اال�ستيعاب واملثابرة على امتالك عنا�رص املهنة و�أن يكون التفرد لهم ،فكانت البدايات
الطبيعية هي العمل داخل املعمل يف الإظهار �أو الطبع �أو ت�صوير بع�ض ال�رشائح للرتجمات العربية للأفالم الأجنبية ،وبالتايل
الدخول يف جمال تركيب ال�رشائط وتتابع امل�شاهد ،وهو ما عرف فيما بعد باملونتاج .وهذه العمليات مل تكن قا�رصة
على الأجانب وحدهم ،بل �شاركهم امل�رصيون الأوائل الذين خدموا يف بدايات هذه ال�صناعة �أو بع�ض ال�شوام عند �إنتاج
الأفالم الروائية الطويلة.
لذا كانت املدر�سة الأوىل التي �ضمت جمموعة هائلة من العنا�رص الب�رشية �أجنبية ب�صفة عامة وم�رصية ب�صفة خا�صة،
وهي مدر�سة الإ�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائي مل�ؤ�س�سها �أمربتو دوري�س وتلميذه النجيب �ألفيزي �أورفانيللي.
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هذه الرتكيبة� ،أو العالقة املت�آلفة بني جمموعة من �صناع ال�صورة يف بدايتها الأوىل والت�ضامن يف اقتحام جمال جديد،
وا�ضحا حتى نهاية الع�رشينيات من القرن
وحماولة ال�سيطرة عليه والو�صول �إىل �أرقى م�ستويات التدرج املهني الذي مل يكن
ً
املا�ضي �إال من خالل جمموعات اجلرائد والأ�رشطة امل�صورة ال�سابق الإ�شارة �إليها ،وقد بدت بوادرها يف الأفق عندما
قدم من خالل جتاوز �سوء الت�صوير واالرجتال يف تنفيذ الأعمال وف�شل م�رشوع �أ�ستوديو النزهة والأفالم الثالثة التي قدمت
من خالل ال�رشكة الإيطالية امل�رصية ،وبداية ظهور الفيلم الروائي الطويل عام 1927م �سواء كان “ليلى” �أو “قبلة يف
ال�صحراء” ف�إن املياه ال�ساكنة مل يطل ركودها ،وجاء اليوم الذي مت فيه �إعداد هذه الكتيبة الإيطالية لت�سلم مهام قيادة دفة
الت�صوير ال�سينمائي يف ال�سينما امل�رصية الوثائقية والت�سجيلية ثم بعد ذلك الروائية الوليدة ،وبالتايل كانت امل�سئولية اجل�سيمة
تقع على عاتق امل�صور ال�سينمائي الذي البد �أن يكون على فهم ودراية ب�أمور ال�صنعة� ،إذن من هو امل�صور ال�سينمائي؟ �س�ؤال
جدا يف تلك الآونة؛ �إذ كيف يغامر ر�أ�س املال ب�إنتاج فيلم �سينمائي روائي طويل ما مل يكن هناك امل�صور القادر على
هام ًّ
ا�ستيعاب املنظومة رغم بدائيتها وبداياتها.

دور امل�صور ال�سينمائي و�صفاته

يقول �سعيد �شيمي(“ :)9امل�صور ال�سينمائي هو امل�سئول عن توزيع الإ�ضاءة (طبيعية و�صناعية) ،واختيار زاوية الت�صوير،
وحركة الكامريا ،والإ�رشاف على حركة املمثلني ،وتكوين املنظر ،وتوجيه الإر�شادات والتعليمات التي من �ش�أنها رفع
قيمة العمل الفني واجلمايل والتعبريي ...وهو ي�ساعد يف ت�صميم املناظر عند بنائها ،بحيث تالئم عملية الت�صوير ،وي�ضع
كذلك خطة العمل عند الت�صوير”.
�إذن تلك كانت هي ال�سمات الأبرز التي البد �أن يقدمها �أي م�صور �سينمائي ي�سند �إليه عملية ت�صوير �أي منتج فني،
تقريبا الرجل الأول يف �أي فيلم �سينمائي يف هذا الزمن الأول؛ لأنه يف النهاية
والبد �أن يكون له � ً
أي�ضا من املميزات ما جتعله ً
تقع على عاتقه م�سئولية ال�صورة ال�سينمائية.
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يقول مدير الت�صوير �سعيد �شيمي( )10حول ال�صفات التي متيز بها امل�صور يف بدايات الإنتاجات الأوىل “يتميز بهدوء
الأع�صاب وال�صرب وقوة التحمل واملثابرة امل�ستمرة على العمل؛ حيث �إنه امل�سئول عن جودة ال�صورة ال�سينمائية� ،إىل جانب
الإ�رشاف الكامل على عملية الإظهار يف املعمل حتى تخرج ال�صور يف �أف�ضل حاالتها ،وهو ما اعتمد عليه ر�أ�س املال ب�شكل
غالبا كان هو هذا الأ�سطى الذي يهتم ب�ضبط
مطلق يف بدايات الإنتاجات ال�سينمائية؛ حيث البد من وجود هذه الكفاءةً ،
امل�سافة ال�صحيحة بني الكامريا �أو عد�ساتها وحركة املمثلني وكل املفردات داخل اللقطة �إىل �أن �أ�ضيف �إليه م�ساعد يف الغالب
يبد�أ مي�شاني�ست؛ ثم يقوم بتنفيذ بع�ض التوجيهات يف موقع العمل �أو ا�صطحابه معه �إىل داخل املعامل للإظهار”.
�إذن اال�ستعانة به�ؤالء مل ت�أت من فراغ ،بل �إن هذه املجموعة مت حت�ضريها خالل �سنوات ،ومن الأرجح خالل الفرتة
من عام 1917م حتى 1927م وهي التي انطلقت و�أم�سكت بزمام الت�صوير ال�سينمائي يف م�رص .وميكن لنا من خالل
مراجعة قوائم �أفالم ه�ؤالء �أو البع�ض منهم �أن جند �أن البدايات كانت كما يلي:
 -ديفيد كورنيل

عام 1917م

نحو الهاوية

� -ألفيزي �أورفانيللي

عام 1919م

مدام /لوريتا

 -توليو كياريني

عام 1927م

ليلى

 -برميا فريا

عام 1929م

بنت النيل

 -جوليو دي لوكا

عام 1932م

�أوالد الذوات

 -عبد احلليم ن�رص

عام 1933م

�أوالد م�رص

 -ف .فاركا�ش

عام 1935م

بواب العمارة

 -كليليو

عام 1937م

�شالوم الريا�ضي

 -حممود ن�رص

عام 1937م

�شالوم الريا�ضي

 -برونو �سالفي

عام 1945م	القر�ش الأبي�ض
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م�صورا ال يذكر ا�سمه يف ترتات الفيلم حتى ي�أتي املوعد
م�ساعدا كان �أو
ومن مل يظهر يف ال�صورة حتى تلك الآونة،
ً
ً
املنا�سب النطالقه ،لكنهم جمي ًعا من قلب مدر�سة الإ�سكندرية للت�صوير ال�سينمائي ،فما هي ال�سمات اخلا�صة بهذه املدر�سة
التي �صار قوامها ه�ؤالء الرواد �صناع تلك ال�سينما الأوىل؟

�سمات ومالمح الت�صوير ال�سينمائي يف مدر�سة الإ�سكندرية ال�سينمائية

لو حتدثنا عن ال�سمات اخلا�صة لهذه املدر�سة باملعيار احلديث لفن الت�صوير ال�سينمائي ف�سوف جند �أنف�سنا �أمام جمموعة
من امل�صورين البدائيني بالتقيني الع�رصي ،لكننا يجب �أن ن�ضع يف االعتبار �أن ه�ؤالء الرواد �ساهموا ب�شكل �أو ب�آخر يف
عملية ت�سجيل اللقطة �أو اللقطات التي ت�ؤدي �إىل م�شهد رغم قلة الإمكانيات ،فالأ�سا�س الكامريا املنوط �إليها عملية التقاط
احلركة .ولكي يقوم امل�صور بتلك اللقطات ،كان االعتماد على ال�ضوء الغامر ال�ساطع من امل�صدر الطبيعي (ال�شم�س)،
لذا كانت الأ�ستديوهات الأوىل (احل�رضة � -ألفيزي) يف حديقة فيال �أو حماطة بالزجاج كما ذكرت بع�ض املراجع �أو فوق
أي�ضا �أن يقدموا ال�شكل الأمثل بت�سجيل الأ�شخا�ص �أو حركتهم يف �إطار الكادر املتفق عليه
الأ�سطح ،لكنهم ا�ستطاعوا � ً
وحركة امل�ؤدي و�ضبط ذلك لبطء العد�سات ،لذا كان البد من م�صور يف ذلك الزمان ـ �أو مدير للت�صوير فيما بعد ـ لإدارة
دفة العمل بدقة وحرفية رغم قلة الإمكانيات بني التوجيه ب�شكل عام لكل من يتحرك �أمام الكامريا ـ التي تدار باليد ـ وتواجد
من بداخل منظور العد�سة ،وهي مهمة كانت �شبه م�ستحيلة مل يتم التدريب عليها� .إن مدر�سة الإ�سكندرية للت�صوير
ال�سينمائي اكت�سبت هذه املهارة من خالل اخلروج �إىل ال�شارع وت�سجيل احلياة اليومية عرب ال�رشائط الإخبارية و�رسعة التنفيذ
يف �ضوء قلة الإمكانيات ،ومما �ساعدهم على تر�سيخ �أقدامهم ،تلك اخلربة الآتية من وراء الوقوف خلف الكامريات
الفوتوغرافية التي اعتمدت على وجود �إ�ضاءة �أمامية ب�شكل �أ�سا�سي يعطي لل�صورة وحدة اتزان ،وتقليدية مع �إعطاء تكوين
ب�رصي مقبول للم�شاهد ،يعتمد على نقل البورتريه �إىل ال�شا�شة يف اللقطات الكبرية للتعبري عن املوقف من خالل انفعاالت
الوجه ،لكن مع خروج الكامريا للت�سجيل يف ال�شوارع يف لقطات متنوعة ـ متو�سطة مع �إ�ضافة م�سحة جمالية ـ بد�أ هذا
لدى جمموعة �أفالم توجو مزراحي الأوىل (املندوبان ،فرحات ،العز بهدلة� ...إلخ) وهو ما �سوف نتعر�ض له بالتف�صيل
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أي�ضا من ال�سمات الهامة لدى مدر�سة الإ�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائي �رضورة الإتقان يف
عند تناولها يف �إطار �صانعهاً � .
العمل بني الكامريا وحركة املمثل م ًعا؛ حيث وجد امل�صور �أنه هناك �رضورة فنية وتقنية للت�سجيل يف ال�شوارع وا�ستخدام
ال�ضوء ب�شكل �أمثل وتقدمي �صورة �سينمائية خمتلفة مل ي�شاهدها املتفرج من قبل (املالعب ،حمطات القطار ،الكورني�ش
احلديث الذى بُنِي بعد عام 1935م ،ميدان املن�شية� ،سيدي جابر ،طريق احلرية حاليًّا ،حمطة م�رص �سابقًا ،بتلك اجلزيرة

كورني�ش البحر  -الإ�سكندرية

طريق احلرية حاليا � -أو �شارع حمطة م�رص �سابقا

يف منت�صفه فا�صلة الذاهب �إىل الرمل عن القادم منها �أو حمطة الرمل� ،أو مبنى ال�صحة العاملية� ...إلخ) .كذلك وجد
أي�ضا يعتمد
امل�صور �أن اللجوء �إىل الأ�ستديوهات (�سواء كان لدى �أ�ستوديو �ألفيزي �أو توجو) لتنفيذ امل�شاهد الداخلية كان � ً
على ال�ضوء البدائي يف مكوناته ،لكنه يعتمد ب�شكل رئي�سي على املكون الأ�سا�سي يف الفوتوغرافيا مع تطويرها ب�إ�ضافة
العواك�س من خالل منهج مدرو�س ي�ضمن �إ�ضاءة املكان والديكور وعنا�رص املمثلني .و ُيالحظ يف �إنتاجات تلك الفرتة
منح�رصا �أو عند ال�رضورة
االعتماد على الت�صوير اخلارجي يف �أكرث من مكان و�أن ا�ستخدام الأ�ستوديو �أو البالتوه كان
ً
الق�صوى يف عدد حمدود من الديكورات البدائية.
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تلك العنا�رص جمتمعة َّميزت مدر�سة الت�صوير ال�سينمائي بالإ�سكندرية ،وحاولت �صياغته �سينمائيًّا من خالل الأعمال
الأوىل مل�صوريها الكبار �سواء كان �ألفيزي �أورفانيللي �أو عبد احلليم ن�رص �أو تليوكياريني �أو �أمربتو دوري�س الذي مل جند له
�سوى عمل واحد روائي هو “�أن�شودة الف�ؤاد” باال�شرتاك من تليوكياريني الذي تعاقد معه “الإخوة نحا�س” من �أجل ت�صوير
هذا الفيلم .مرفق ن�ص التعاقد كما جاء يف العقد املكتوب باللغة الفرن�سية واملوجود �ضمن جمموعة �أوراق ال�صديق بازيل
بهنا والذي يو�ضح االخت�صا�صات واملهمات الواقعة على عاتقه والتزامات الأخوة نحا�س معاملته مثل املديرين الفنيني،
ولكن ما يهمنا هنا هو البند اخلام�س الذي ين�ص على تلقيه تعليماته من املدير الفني ،ماريو فولبي وب�إ�رشاف �أ�ستاذه �أمربوتو
أي�ضا باالطالع ،وهو ما ي�ؤكد �أ�ستاذية هذا الرجل وتكوينه لهذه املدر�سة يف الت�صوير
دوري�س اللذين وافقا على العقد � ً
ال�سينمائي وقبل �أن يتوجه متا ًما �إىل ت�سجيل ما يخ�ص العائلة امللكية وامللك �أحمد ف�ؤاد حتى و�صول امللك فاروق وجلو�سه
على عر�ش م�رص عام 1939م.

مالمح �سينما دوري�س

يف �أن�شودة الف�ؤاد هناك العديد من امل�شاهد اخلارجية املميزة لهذه املدر�سة �سواء كانت البادية �أو ال�صحراء �أو تقدمي ميناء
مرورا بالقاهرة؛ حيث نرى فندق مينا هاو�س والأهرامات و�أبا الهول� ،إ�ضافة �إىل النيل يف لقطات �شاعرية عرب
الإ�سكندرية ً
�أغنية املطربة “نادرة” �أو حتى من خالل التعبري عن كلمات الأغاين بال�صور املختلفة ،و�صو ًال �إىل ميدان الأوبرا والقلعة
وت�سجيل ملدينة �سوهاج وبع�ض املحالج� ،أو تلك اجلولة ال�سياحية بني �آثار الأق�رص ،ويف نهاية الفيلم �أحد امل�شاهد الت�سجيلية
الهامة لدوري�س ،وهو موكب امللك ف�ؤاد يف �أحد �شوارع القاهرة؛ ليقدم الفيلم ترادفًا بني ف�ؤاد امللك وف�ؤاد اللقب.
نقطة �أخرية ،حاولنا قراءة �أمربتو دوري�س بطريقة خمتلفة ويف �ضوء املتغريات والأحداث ،كما حاولنا الغو�ص يف
وقائعها وتكوين �صورة لهذا الرجل ،الذي بدا �أنه الأن�شط والأكرث حركة وجمع حوله جمموعة من امل�ساعدين مل يظهروا
ب�أ�سمائهم يف ال�رشائط امل�صورة يف الأحداث العامة والريا�ضية والوطنية املختلفة ،لكن ما تبقى لنا جمموعة من ال�صور
الفوتوغرافية له ت�ؤكد تواجده يف احلقل ال�سينمائي والأفالم الروائية ،و�أن الفيلم الروائي الوحيد “�أن�شودة الف�ؤاد” خري دليل
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هذه جمموعة �صور فوتوغرافية من ت�صوير امل�صور
الإيطايل �أمربتو دوري�س  -وهي لأبطال فيلم
�أن�شودة الف�ؤاد

47

مدر�سة الإ�سكندرية ال�سينمائية للت�صوير ال�سينمائي

على عينه اخلبرية التي �شاهدت هذه اللقطات اخلارجية من قبل مما يرجح لنا �أن هذا الرجل �صاحب “فيلك�س مي�سجي�ش”
م�صور لوميري يف بعثته الثانية ،وبالتايل كانت لديه عني مدربة على التقاط تلك ال�صور ال�سياحية التي مل تتوفر يف فيلم روائي
أي�ضا ت�ؤكد �أ�ستاذية خا�صة من خالل وثيقة نحا�س /كياريني امل�شار �إليها لي�صبح هو املعلم الأول
طويل من بعده ،ولكنها � ً
جليل كامل من امل�صورين الأجانب الذين �أخذوا بنا�صية ت�صوير بدايات ال�سينما الروائية امل�رصية ،وبالتايل يرجع له الف�ضل
الأول يف تكوين مدر�سة الإ�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائي؛ حيث �إن معظمهم �إيطايل اجلن�سية� ،أو كما يقال يف ذلك
الوقت من �أ�صول �إيطالية.
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حلظة البداية� :إ�سكندراين �صاحب الأ�صول الإيطالية

مبكرا كي يعول �أ�رسته غري
رحلة هذا الرجل الذي ُولد بالإ�سكندرية ،وتن�سم عبري هوائها ،ونزل �إىل معرتك احلياة ً
املعلومة .عمل �صبيًّا لدى حمالت عزيز ودوري�س ،كم�شغل لأ�سطوانات بع�ض الأفالم ال�صامتة يف �سينما فون عزيز بداية
من عام 1906م ،والعمل بداخل معمل هذه املحالت .مل يكن �أحد يت�صور �أنه �سوف ي�صبح من �أهم رواد ال�سينما امل�رصية
و�ص َّناعها ،ولكن الإ�رصار والعزمية والعبقرية والتعلم من التجارب اليومية و�صقلها هي التي �صنعت البدايات الأوىل للم�صور
ُ
�ألفيزي �أورفانيللي ( 1902ـ 1961م) ،و�إن كان لدينا �شك يف عمر �ألفيزي اروفانيللي ،لأنه يف البداية كان عامل ادارة
ا�سطوانات لدى عزيز دوري�س عام 1907م  -فهو من غري املعقول انه عمل يف �سن اخلام�سة والأرجح �صبي �سنه اخلام�سة
ع�رش �أي �أنه رمبا كان من مواليد 1892م ولي�س 1902م  -جمرد مالحظة .نزل �ألفيزي �إىل حقل العمل “لظروف مادية
�صعبة متر بها العائلة”( .)1ان�ضم �إىل �أحد رعايا �إيطاليا املنت�رشين بالإ�سكندرية يف ذلك الوقت ،تعلم الفوتوغرافيا و�شارك
يف �أمور املعمل من �إظهار وطبع وعا�صرَ َ م�صوري فوتوغرافيا قبل �أن يتحولوا �إىل م�صوري �سينماتوغراف ،وتدرج يف
حياة عملية بالغة ال�صعوبة ،من ما�شني�ست �إىل م�ساعد �إىل م�صور ،حتى ا�ستطاع بعد �إغالق ال�رشكة امل�رصية الإيطالية
التي كان ميلكها دوري�س و�آخرون �أن يجهز م�رشوعه اخلا�ص .كانت بداياته حمل فوتوغرافيا يف � 2شارع حممود با�شا
جديدا وخمتلفًا متا ًما ب�أجهزة ت�صوير �سينماتوغراف وجمموعة من الآالت والأجهزة
الفلكي بالإ�سكندرية ،ثم �أ�ضاف جز ًءا
ً
تاريخا به .مل يكن يدرك �أحد �أن هذا الرجل ي�ساهم وي�ؤ�س�س
القادمة من خلف املتو�سط ،مل يكن يت�صور يو ًما �أنه ي�صنع ً
امل�رشوع ال�سينمائي امل�رصي ،فقد تعلم من جتربة �أ�ستاذه دوري�س التي ف�شلت ،وحاول جتاوزها والتغلب على املعوقات التي
�صادفته ،و�أن يكون �أكرث مهارة و�أ�شد �صالبة ولديه ر�ؤية وب�صرية نافذة يف قراءة م�ستقبليات تلك ال�صناعة ،فالهدف الذي
�أعلنه هو تقدمي �رشائط �إخبارية لوكاالت الأنباء وبيعها ،وظل يف الوقت نف�سه ً
�رشيكا لأ�ستاذه دوري�س يف �أعمال م�شرتكة
حتى نهاية عام 1928م وبداية عام 1929م قبل االنف�صال متا ًما ،لكن خالل تلك الفرتة مل يتوقف �أ�ستوديو �ألفيزي عليه
�شخ�صيًّا ،بل لديه عدد من امل�ساعدين وال�صبية الذين �شاركوا يف بناء هذا املجد وتتلمذوا على يديه وهو ي�ؤ�س�س الأ�ستوديو
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اخلا�ص به ،لي�س للت�صوير ال�سينمائي فقط بل كمعامل للطبع والتحمي�ض واملونتاج ومكاتب الإدارة ،ثم �إ�ضافة �أجهزة
التقاط ال�صوت.

�أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي

“يعترب �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي ثاين �أ�ستوديو يقام بالإ�سكندرية بعد �أ�ستوديو احل�رضة لل�رشكة الإيطالية امل�رصية الذى
�أقيم على م�ساحة 600م ،2كانت قاعة الت�صوير به (البالتوه) من الزجاج وجدرانها مغطاة بال�ستائر البي�ضاء �أو ال�سوداء.
كان ت�صوير الأفالم يعتمد على ال�شم�س كم�صدر لل�ضوء اعتما ًدا كليًّا ،وكان يعمل يف هذا الأ�ستوديو فنانون وعمال من
الإيطاليني ،وكان ملحقًا بالأ�ستوديو معمل للتحمي�ض والطبع وحجرات لعمل املونتاج”(.)2
�أما �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي ـ � 18شارع القائد جوهر املن�شية ال�صغرى ـ فكان عبارة عن “فيال تتكون من ثالثة
طوابق ،الطابق الأول ا�س ُتعمِل كبالتوه للت�صوير ،وباقي الطوابق ُت�ستعمل كمعمل للطبع والتحمي�ض وغرف املونتاج
وللممثلني ومكاتب الإدارة.)3(”...
ولأن جتربة �أمربتو دوري�س كانت التزال ماثلة يف الأذهان ،خا�صة من حجم الف�شل الذي واجهها؛ البتعاد تلك
النوعية املنتجة من الأفالم عن ذوق املتفرج امل�رصي �إىل جانب �أن كل املمثلني فيها كانوا من الأجانب َت َن َّبه “�ألفيزي
�أورفانيللي” �إىل ذلك وفطن �إىل �رضورة حماكاة العامة من خالل ممثلني م�رصيني يعرفهم اجلمهور ويقبل عليهم ،ف�إن
ظهروا على ال�شا�شة ف�سوف يرحب بتواجدهم ،على �أن يقوم الأجانب يف تلك الفرتة بالعمليات الفنية من ت�صوير وطبع
و�إظهار وخالفه ،لذا كان النموذج الأول الذي �أقدم عليه �أورفانيللي من خالل الأ�ستوديو اخلا�ص به هو �إنتاج وت�صوير فيلم
“مدام �أوريتا” من �إخراج الإيطايل “ليوناردو الريت�شي” وبطولة املمثل امل�رسحي الكوميدي فوزي اجلزائريل ،الذي لعب
جمموعة من الأدوار الهامة ـ فيما بعد ـ مع املخرج “توجو مزراحي” ،وا�شتهر ب�شخ�صية املعلم “بحبح” فيما بعد ،وهذا
الفيلم (مدام لوريتا) يعد �أول فيلم روائي م�رصي ق�صري ق ُِّدم عام 1919م.
والغريب يف الأمر �أن هذا املمثل امل�رسحي الكوميدي “فوزي اجلزائريل” وابنته “�إح�سان اجلزائريل” �ساهما يف تقدمي
الن�صو�ص امل�رصية من خالل �شخ�صيات �أبناء البلد (املندوبان ،الدكتور فرحات ،املعلم بحبح ،البا�شمقاول) ،فاال�سم
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الذي وجدناه عند بحثنا يف �أ�صول هذا الرجل هو فوزي دمياين اجلزائريل ـ طبقًا لتعاقد �رشكة بهنا فيلم مع �ألفيزي �أورفانيللي
وفوزي اجلزائريل� ،ضمن جمموعة الأوراق املوجودة بحوزة ال�صديق بازيل بهنا ،و ُيالحظ �أن االثنني من �أ�صول واحدة
وهي من رعايا اململكة الإيطالية.
فيلما �آخر كوميد ًّيا “اخلامت ال�سحري” �أو “خامت �سليمان” من �إخراج الإيطايل
ثم قدم �أ�ستوديو “�ألفيزي �أورفانيللي” ً
ليوناردو الريت�شي ومتثيل املمثل الكوميدي “فوزي منيب”( )4عام 1922م.
الفيلم الأول “مدام لوريتا” يعتمد على ن�ص م�رسحي لفرقة فوزي اجلزائريل ،وهو �أق�صو�صة ب�سيطة حول قيام خادم
مبحاولة مغازلة �سيدته الأجنبية مدام لوريتا� ،إال �أنها ترف�ض املغازلة ،بل وتقوم ب�رضبه باملق�شة وي�ساعدها يف ذلك اجلريان،
وهذا الفيلم كما تقول املراجع(“ )5ف�شل فيه فوزي اجلزائريل ،ومل ينجح �أدا�ؤه؛ لأن الفيلم كان �صام ًتا ،وهو معتاد على
�أن ُيعبرِّ عن نف�سه على امل�رسح باحلوار والنكتة اللفظية”.
فيلما كوميد ًّيا لعب
بينما الفيلم الثاين (خامت �سليمان) مل ُت�شرِ املراجع �إليه بالتفا�صيل الكاملة ،لكنها ن�صت على كونه ً
بطولته فوزي منيب و�أفراد فرقته(.)6
وخالل تلك الفرتة وحتى عام 1928م ،كان �ألفيزي �أورفانيللي ـ كما �سبق �أن ذكرنا ـ اليزال على رباط وثيق ال�صلة
مع �أ�ستاذه �أمربتو دوري�س يف حتقيق بع�ض الأفالم التي �سبق الإ�شارة �إليها يف كتابنا تاريخ ال�سينما ال�صامتة الوثائقية( )7من
الأ�ستوديو اخلا�ص به وم�ساعدوه الذين عملوا حتت �إمرته يف ذلك الوقت ،مثل امل�صور عبد احلليم ن�رص يف حديثه عن عمله
لدى �ألفيزي �أورفانيللي “ازدادت اخت�صا�صاتي عندما كلفت بع�ض اجلهات (�أورفانيللي) بت�صوير بع�ض املباريات الريا�ضية
بني كلية فيكتوريا وكلية العبا�سة وغريها من مدرا�س الإ�سكندرية ،فتوليت �أنا ت�صوير هذه الأفالم الق�صرية.)8(”...
ويف ذات الوقت يقوم ب�إ�ضافة كل ما هو جديد وم�ستحدث للأ�ستوديو اخلا�ص به حتى طلب من �ألفيزي ت�صوير
�أول فيلم روائي طويل “حتت �ضوء القمر” عام 1930م ومن �إخراج �شكري ما�ضي ،فقد كانت هناك جتربة �أخرى عام
1928م “البحر بي�ضحك” من �إخراج �ستيفان رو�ستي ومتثيل �أمني عطا الله ،وهي جمموعة ا�سكت�شات مت ت�صويرها مبعرفته
ومن خالل �أ�ستوديو �ألفيزي �إىل جانب جتربة �إبراهيم وبدر الما عام 1927م عندما مت ت�صوير امل�شاهد الداخلية لفيلم “قبلة
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يف ال�صحراء” ،وهو ما ي�ؤكده حوار حممود ن�رص( )9وهو يتحدث عن �أ�ستوديو �ألفيزي” �أول الأفالم التي ُ�ص ِّورت فيه فيلم
(قبلة يف ال�صحراء ،ثم البحر بي�ضحك ،ثم حتت �ضوء القمر ،ثم �شالوم الرتجمان ،ثم عنرت �أفندي ،ثم املعلم بحبح)
وا�ستمر يف الأ�ستوديو حتى عام 1939م”.

دخول ال�صوت �أ�ستوديو �ألفيزي

يف هذا الأ�ستوديو ـ الذي ُيعد ثاين �أ�ستوديو يقام يف مدينة الإ�سكندرية بعد �أ�ستوديو احل�رضة الذي �أ�س�سه �أمربتو
أي�ضا ثالث معمل للطبع والتحمي�ض والإظهار ،بعد معامل حمالت عزيز دوري�س عام 1907م
دوري�س ـ كان هناك � ً
وكذلك معامل �أ�ستوديو احل�رضة الذي �أقيم عام 1917م ،فقد اتخذ �ألفيزي �أورفانيللي من جتربة �أ�ستاذه الدر�س والعربة يف
ذات الوقت؛ كي يكون لديه �أ�ستوديو متكامل ومتفرد يف هذه املدينة ال�ساحلية؛ حيث بد�أت حركة الت�صوير للأفالم تنتع�ش
بداخله �سواء كانت التجارب الروائية الق�صرية الفا�شلة لأ�ستوديو احل�رضة� ،أو تلك التي �ساهم فيها بع�ض جنوم امل�رسح
امل�رصي ،و�صارت ال�سينماتوغراف لها بريق ـ رمبا كان خاف ًتا يف بداياته ـ لكنها �صارت من �أهم مالمح احلياة الفنية بعد
مي�سورا يف تنقالته وعرو�ضه بخالف الن�صو�ص امل�رسحية ،وهو
ذلك بفرتة ق�صرية والحقة؛ حيث �أ�صبح ال�رشيط ال�سينمائي
ً
ما اكت�شفه ممثلو امل�رسح الكوميدي /الهزيل يف البداية ،لكن �رسعان ما �صارت ال�رشائط حتاول �أن تقدم الأ�سماء الكبرية
يف عامل امل�رسح؛ لكي يتحول ه�ؤالء �إىل جنوم �سينماتوغراف.
يف خِ َ�ض ِّم ذلك كله ،كان �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي مركز �صناعة ال�سينما يف مدينة الإ�سكندرية بخدماته املتوفرة
لديه ،من بالتوه للت�صوير ومعامل� ...إلخ ،وكانت هناك جتربتان لأفالم روائية طويلة مت ت�صوير م�شاهدهما الداخلية يف
هذا البالتوه وهما فيلم “قبلة يف ال�صحراء” بطولة و�إخراج �إبراهيم وبدر الما عام 1927م ،حتكي الروايات �أنه عر�ض
يف �سينما كوزموغراف بالإ�سكندرية يف مايو عام 1927م ،بينما �أكد الأ�ستاذ احل�رضي(� )15أن “فيلم (قبلة يف ال�صحراء)
�سيعر�ض ابتداء من الأربعاء  25يناير 1928م يف �سينما مرتوبول بالقاهرة” ،ومل ي�ستمر عر�ض الفيلم �أكرث من �أ�سبوع
واحد ،و�أ ًّيا كان تاريخ العر�ض قبل �أو بعد ،ف�إنه من امل�ؤكد �أن املناظر الداخلية ُ�ص ِّورت يف �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي
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�ض لدى �ألفيزي
وح ِّم َ
باملن�شية ال�صغرى ،و�أن امل�شاهد اخلارجية كانت يف �صحراء فيكتوريا والر�أ�س ال�سوداء ،و�أنه ُطبِع ُ
الذي كان ي�ؤدي خدمات فنية من خالل هذا الأ�ستوديو ،والفيلم من �إنتاج كوندور فيلم ل�صاحبها �إبراهيم الما ،ويتكون
من  7ف�صول بطول  2100مرت وي�ستغرق عر�ضه  100دقيقة� /صامت.
التجربة الثانية هي فيلم “البحر بي�ضحك” بطولة املمثل �أمني عطا الله و�ستيفان رو�ستي الذي قام ب�إخراج هذا العمل
أي�ضا بالإ�سكندرية 22
وعرِ�ض � ً
يف جتربة ثانية له بعد فيلم عزيزة �أمري “ليلى” الذي �أخرجه مع �أحمد جالل عام 1927مُ ،
�أكتوبر عام 1928م( ،)11وهو ُم َك َّون من  7ف�صول بطول  2100مرت.
يف التجربة الثالثة قدم “�شكري ما�ضي” فيلم “حتت �ضوء القمر” من ت�صوير �ألفيزي �أورفانيللي ،والذى ُ�ص ِّور يف
�ضواحي الإ�سكندرية ـ كوم حمادة حمافظة البحرية ـ بالإ�ضافة �إىل ت�صوير مناظره الداخلية يف �أ�ستوديو �ألفيزي ،وهذا الفيلم
قدمت له اخلدمات الفنية عرب هذا الأ�ستوديو ويتكون من  11ف�ص ًال وعر�ض مبدينة الإ�سكندرية يف  3يوليو عام 1935م
ب�سينما الكوزموجراف الأمريكاين( )12والذى امتدح فيه الت�صوير ال�سينمائي ب�شكل خا�ص وهو دليل قوي على ما اكت�سبه
�أورفانيللي من حرفية و�إتقان الت�صوير ال�سينمائي؛ ملرجعيته الأوىل يف العمل التوثيقي للأفالم وال�رشائط الق�صرية “مل نر يف
الفيلم ما يلفت النظر �إال الت�صوير ،فقد كان متق ًنا وهو �أظهر �شىء يف الفيلم وقد قام به امل�سيو �ألفيزي �أورفانيللي” ـ جملة
م�رص احلديثة امل�صورة يف  25يونيو 1930م( ،)13وكذلك ما ذكرته جملة العرو�سة يف  2يوليو 1930م “ول�سنا نن�سى
جدا )14(”...وكذلك جملة “البالغ الأ�سبوعي” يف 9
الت�صوير فقد كان ال ب�أ�س به ،و�إن كان يف بع�ض املواقع ً
جيدا ًّ

يوليو 1930م�“ ،أما الت�صوير فهو يف احلقيقة على جانب من الإتقان ُي َه َّن�أ عليه امل�سيو �ألفيزي �أورفانيللي ،فقد كان ال�شيء
الوحيد الذي يلفت النظر يف الفيلم التوقيع عبد ال�سالم النابل�سي /ممثل �سينمائي”(.)15
هذا الفيلم �أُنتِج �صام ًتا ،مثل �سائر ال�رشائط يف ذلك الوقت ،لكنه �أثناء ت�صوير هذا ال�رشيط كانت هناك جتارب
لإ�ضافة ال�صوت قام بها �سابو وهي جتربة م�رصية قائمة بذاتها وهو ما ا�ستثمره �ألفيزي عندما ا�ستخدم “�سابو”؛ كي يكون
هو مهند�س ال�صوت يف معامله بعد �إ�ضافة �أجهزة ومعدات ال�سينما الناطقة ،حيث امكن ت�سجيل ال�صوت على ا�سطوانات
تدار على اجلرامفون م�صاحبا للفيلم ال�صامت ،وذلك قبل �إ�ضافة �رشيط ال�صوت للفيلم ال�سينمائي الناطق فيما بعد .فقد مت
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�إ�ضافة �رشيط �صوت لهذا الفيلم بعد عر�ضه بعامني “كان �أول فيلم يتم �إ�ضافة �رشيط �صوت له فيما بعد عندما بد�أت م�رص
يف ا�ستخدام �أجهزة ومعدات ال�سينما الناطقة”( )16وبالتايل �أ�صبح �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي �أول �أ�ستوديو يقدم خدماته
متكاملة ،بالتوه ،معمل� ،إظهار طبع ،مونتاج� ،صوت ،مع عام 1932م يف القطر امل�رصي ب�شكل عام والإ�سكندرية
ب�شكل خا�ص ،وهو ما نالحظه عرب الإنتاج الذي ق ُِّدم عام 1932م بالإ�سكندرية والأعوام الالحقة ليحقق �ألفيزي �أول نواة
قيا�سا مع امل�ستحدث حاليًّا ،ولكن �ألفيزي �أورفانيللي مل يتوقف عند حد
لعملية �صناعية متكاملة فنية رغم بدائية الآالت ً
معني بل �صارت الإنتاجات ال�سينمائية جز ًءا ها ًّما من تطوير �أ�ستوديو �ألفيزي الذي �صار �أحد �أهم قالع ال�سينما امل�رصية يف
ذلك الوقت� ،إىل جانب حم�سن �سابو ،التحق نيفيو �أورفانيللي كمهند�س �صوت ـ بعد �أن در�س ذلك مبدر�سة فريدريكو
بروما ـ كم�ساعد له ،ثم كمهند�س للأ�ستوديو اخلا�ص بالت�سجيالت ال�صوتية ،وهو �أخوه.

تطور الآالت واملعدات ال�سينمائية

مل يت�ساءل �أحد منا كيف ا�ستطاع هذا ال�سكندري �أن يكون بني رواد �صناعة ال�سينما َعل ًَما من �أعالمه؟ وهو الطفل
ال�صغري الذي نزل �سوق العمل حلاجة �أ�رسته املادية ،وكيف تفجرت لديه عبقرية الت�صوير الفوتوغرايف ...ثم الت�صوير
ال�سينمائي وقدرته املالية على توفري �أجزاء من العمل من �أجل احل�صول على �أ�ستوديو خا�ص ،ثم حتويله �إىل �أ�ستوديو
�سينمائي .مل يت�ساءل �أحد منا كيف جنح هذا ال�شاب يف �أن يكون ال�ساعد الأمين لأمربتو دوري�س و�أن يوظفه وديفيد
كورنيل معه يف �أ�ستوديو احل�رضة ،و�أن ي�ستخدم عنا�رص �أخرى �إيطالية وم�رصية يف الت�صوير واملعامل والطبع والإظهار
واملونتاج وكتابة اللوحات بني ال�صور املتحركة! مل ي�س�أل �أحد نف�سه ما هذه العبقرية التي �صارت بوتقة ان�صهر من خاللها
طريق وا�ضح مر�سوم حول كيفية �إدارة �صناعية �أ�صبح �ألفيزي مهمو ًما بها على م�ستوى التجارة ،وهذا حقه �إىل جانب
احلرفة وتلك هوايته التي برع فيها وكيف �أ�صبح هذا الرجل خمتلفًا عن �أقرانه و�أ�ستاذه الذي علمه ميثاق ال�صناعة ،بل
دعما ووالء للمهنة واحلرفة؟ �أ�سئلة كثرية عند قراءة ملفات هذا الرجل غري الكاملة �أمامنا،
و�صار الأهم منه ،والأكرث ً
لكن احلقيقة �أنه كان يتمتع بنظرة م�ستقبلية لهذه ال�صناعة ،فلي�س الرتبح هو الهدف فقط ،بل التجديد والتحديث هو من
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مهامه الأوىل �إىل جانب احلرفة والتجارة ،ويكفي هنا ـ وخالل ترتيب بع�ض الأوراق �أو التعر�ض �إىل املكاتبات اخلا�صة مع
�إخوان بهنا فيلم كان املركز الرئي�سي � 1شارع كني�سة املوازنة بالإ�سكندرية ،وامل�سئول عنه (مي�شيل وجورج بهنا) ،بينما
فرع القاهرة � 36شارع جوهر القائد ،وامل�سئول عنه (�إدوارد بهنا)؛ حيث ظهروا على �ساحة �إنتاج وتوزيع الفيلم امل�رصي
�أوائل الثالثينيات من القرن املا�ضي ،و�صاروا من �أهم م�صادر التمويل يف �سوق الفيلم امل�رصي من خالل مدينة الإ�سكندرية
ومكاتبهم املوجودة يف العامل العربي و�أوروبا وتلك ق�صة �أخرى� .سوف جند �أن �ألفيزي �أورفانيللي يقوم ب�رشاء ماكينات
ت�صوير باملوتور الكهربائي بد ًال من منافيال اليد ومعدات �سينمائية �أخرى عن طريق الدفعات املوجودة حل�سابه لدى بهنا فيلم،
وجه �أمواله نحو ا�ستثمارها يف دعم م�رشوع �أ�ستوديو املن�شية (الوثائق اخلا�صة بتحويل جزء من مقابل �أتعابه عن ت�صوير
فهو ُي ِّ
و�إنتاج �أحد الأفالم ...نحو �رشاء بع�ض املعدات اخلا�صة ب�أ�ستوديو املن�شية وهي خماطبات خا�صة ببهنا فيلم وهي موجودة
�ضمن جمموعة �أوراق ال�صديق بازيل بهنا).
مل يكتف بذلك ،بل كان �ألفيزي �أورفانيللي “�أول من �شَ َّجع ال�صانع “�أوهان هاجوب” على ت�صنيع كامريا �سينمائية
حملية وا�شرتاها منه و�صور بها عد ًدا من الأفالم اخلا�صة عند دخول ال�صوت �إىل الأفالم امل�رصية”(.)17
لي�س هذا فح�سب ،ف�ألفيزي �أورفانيللي كانت لديه ملكة �صناعة املعدات ال�سينمائية �ش�أنه �ش�أن جمموعة من الرواد
م�ساعدا لألفيزي �سنوات وتدرب
الكبار (�أوهان ،حممد بيومي) ،فقد حكى مدير الت�صوير م�صطفى �إمام ـ الذي عمل
ً
على يديه؛ حيث َد َّلل على �أنه �صانع ماهر لكثري من الأدوات ال�سينمائية “�إنه �صنع اثنني (بلمب) للكامريا الأمريكية ميت�شل؛
حيث �إن تطور �أجهزة ال�صوت جعلها ت�سجل ال�صوت ال�ضعيف للكامريا فا�ستعان بـ (عبد الله بركات) مدير �أ�ستوديو نا�صبيان
و�صنع (بلمب) وكذلك �آخر لأ�ستوديو جالل”(.)18

�ألفيزي �أورفانيللي :النموذج التطبيقي ملدر�سة الإ�سكندرية
جدا لفنان �سكندري و�ضع حدو ًدا ال نهائية مل�ستقبليات تلك ال�صناعة ،وحاول جتاوز �أقرانه يف كل
�إذن نحن �أمام منوذج هام ًّ
أي�ضا �شارك
�شيء بت�أ�سي�س �أ�ستوديو متكامل ،وامتلك نا�صية احلرفيات (الت�صوير ،املعامل� ،إظهار ،طبع ،حتمي�ض ،مونتاج) ،و� ً
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�آخرين يف كتابة مو�ضوعات و�إخراجها �سينمائيًّا بالإ�ضافة �إىل الإنتاج وتقدمي �سينما خمتلفة وجديدة يف تلك الفرتة؛ فالبدايات الأوىل

أي�ضا بالت�صوير ال�سينمائي (قبلة يف ال�صحراء،
للأفالم الروائية الطويلة ال�صامتة بالإ�سكندرية� ،شارك فيها لي�س بالأ�ستوديو فقط ،بل � ً
البحر بي�ضحك ،الكوكايني ،م�صطفى �أو ال�ساحر ال�صغري� ،5001 ،أوالد م�رص) ،ثم ما تلى ذلك من �أعمال ناطقة ،وهي �ستة
�أفالم من �إخراجه خالل الفرتة من عام 1936م وحتى عام 1939م لل�سينما امل�رصية بالإ�ضافة �إىل قيامه ب�إدارة الت�صوير
� -أبو ظريفة

1936م

	-الأبي�ض والأ�سود

1936م

		
 -ليلة العمر

1937م

		
 -خدامتي

1938م

		
 -يوم املنى

1938م

 -ثمن ال�سعادة

1938م

بخالف ما �أخرجه لل�سينما اليونانية والفرق امل�رسحية اجلوالة والتي كانت تقوم بالرتفيه عن اجلالية اليونانية يف ذلك
أي�ضا فيلمني من �إخراج بع�ض اليونانيني العاملني يف م�رص ـ �سوف نتعر�ض �إىل
الوقت ،وحتى بداية اخلم�سينيات عندما �صور � ً
هذا اجلزء بالتف�صيل الحقًا ـ لقد كانت لديه املقدرة على التعامل مع كل ما هو �سينما فوق الأر�ض امل�رصية.

الأفالم اليونانية يف �سينما �ألفيزي �أورفانيللي

يف عام 1938م قام �ألفيزي �أورفانيللي ب�إنتاج و�إخراج فيلم “خطوبة مب�شاكل” لإحدى الفرق اليونانية التي كانت
تقوم بالرتفيه عن اجلالية اليونانية بالإ�سكندرية والقاهرة (فرقة �إيكونومو) وهو ن�ص فيلم “خدامتي” الذي قدمه بامل�رصية يف
فيلما �آخر كتبه بطل الفرقة اليوناين وا�سمه
العام نف�سه ،ويف عام 1939م� ،أنتج و�أخرج �ألفيزي �أورفانيللي للفرقة نف�سها ً
“�أغنوال”.
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يف عام 1954م ،تقدم ممثل يوناين �إىل �رشكة ميال�س ونحا�س مب�رشوع فيلم جديد ـ (وهو �أحد �أع�ضاء فرقة �أليكو
�ساكيالريو) التي كانت تقوم هي الأخرى بجوالت ترفيهية للجالية اليونانية ـ يلعب بطولته ،وهو املمثل ال�شهري ،ويخرجه
�شاب يوناين /قرب�صي “مي�شيل كاكوين�س” الذي �أ�صبح �أحد معامل ال�سينما اليونانية فيما بعد ،ومت الت�صوير يف �أ�ستوديو
نحا�س 1954م ،وكان �ألفيزي �أورفانيللي هو مدير الت�صوير لهذا الفيلم ،بالإ�ضافة �إىل عنا�رص �أخرى ،املونتاج� :ألبري
جنيب ،املو�سيقى الت�صويرية� :أندريا رايدر ،املكياج :ميت�شو (هبوب الرياح يف �أثينا) ،ثم قام �ألفيزي �أورفانيللي يف العام
نف�سه بت�صوير فيلم �آخر “رياح الغ�ضب” ـ �أنيمو�س تومي�سو�س ـ من �إخراج :نيقوال ت�سيفور�س ،ومونتاج� :ألبري جنيب (درا�سة
اليونانيني يف ال�سينما امل�رصية ،يني ميالخرينوري ـ مكتبة الإ�سكندرية).

جنوم الكوميديا يف �سينما الثالثينيات

جدا يف بداية حياته وارتبط به �سينمائيًّا ،يتمثل يف فوزي اجلزايريل و�إح�سان اجلزايريل،
قدم �أورفانيللي
منوذجا ها ًّما ًّ
ً
اللذين مت توظيفهما من خالله مع اال�ستعانة بفنانني �آخرين ،مثل ح�سن فايق وعلي الك�سار وب�شارة واكيم وف�ؤاد �شفيق...
�إلخ ،وكذلك من ُ�ص َّناع وم�ؤ�س�سي ال�سينما امل�رصية (مدر�سة الإ�سكندرية يف الإخراج ال�سينمائي) توجو مزراحي.
لي�س هذا فح�سب ،بل و�صل حد�سه �شخ�صية ميكن �أن تقدم �أفال ًما با�سمها على غرار ما كان يقدم يف الغرب
لأفالم كيتون و�شابلني ولوريل وهاردي ،عندما ملعت فكرة تقدمي جنم بد�أت ال�سينما ال�سكندرية ت�ضعه �إىل جانب فوزي
و�إح�سان اجلزايريل؛ حيث �إقبال اجلماهري وتعلقها به ،ووجود �شكل مميز لطريقة حركته و�إلقائه على ال�شا�شة ومتتعه بخفة
قدم ثالثة �أعمال قبل �أن يقوم �ألفيزي �أورفانيللي ب�إنتاج فيلم له ب�صفة خا�صة؛ حيث لعب بطولة
دم هذا الزمان ،هذا املمثل َّ
الكوكايني ،5001 ،املندوبان ،ف�أ�صبح �أحد مالمح الفرتة هو “�شالوم” فقدمه يف “�شالوم الرتجمان” من �إخراج توجو
فيلما �آخر من �إخراج توجو مزراحي هو العز بهدلة .و�أنتج و�أخرج له توجو فيلم “�شالوم الريا�ضي”؛
مزراحي ،ثم قدم ً
جنما ي�شار �إليه بالبنان ،ومل يت�ساءل �أحد َمن هو �شالوم هذا.
حيث �أ�صبح ً
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ليون �أجنل “�شالوم” ،هو هذا الفنان اليهودي امل�رصي الذي اختار �أن يكون ا�سمه يف ال�سينما امل�رصية ،و�أن يرتبط
ا�سمه ببطولة فيلم الرتجمان� /أو الريا�ضي من خالل ملكية خا�صة؛ حيث �إنه مبدع هذا اال�سم وله ر�صيد لدى اجلماهري وال
ميكن لأحد �أن ي�ستغل هذا اال�سم يف �أعمال فنية �أخرى ،والرتجمان والريا�ضي �أول �أفالم ترتبط ب�شخ�صية ممثل يف تاريخ
ال�سينما امل�رصية ،بل هو الوحيد البطل �ضمن جمموعة ممثلي الإ�سكندرية ومدر�ستها والباقي كومبار�س لنجوم القاهرة،
هو البطل الوحيد و�سط جمموعة من �أ�صول �إيطالية ب�صفة خا�صة امتهنت
ال�صناعة يف بدايتها ،فالعقد املربم بني �ألفيزي �أورفانيللي وبني ليون �أجنل
ين�ص على ذلك بعدم ا�ستغالل اال�سم �إال يف �أفالمه (�صورة العقد لدى
جمموعة �أوراق ال�صديق بازيل بهنا) من خالل هذا نالحظ �أن �ألفيزي
�أورفانيللي كما هو مكتوب من �أ�صول �إيطالية ،بينما ليون �أجنل جن�سيته
حملية �أي م�رصية وديانته اليهودية ،وي�سـكن �شارع بور�سعيد منطقة
كامب �شيزار ،لكنه جنم َم َّر يف �سماء �سينما الإ�سكندرية.
�ألفيزي �أورفانيللي ،رحلة من الكفاح الطويلة منذ البدايات الأوىل
وحتى وفاته عام 1961م ،مبدع كم�صور �سينمائي ،وقف �أمامه
ع�رشات املمثلني ،ابن بلد حتى النخاع ،قدم فوزي و�إح�سان اجلزايريل
مرورا ٍّ
بكل من ح�سني �صدقي� ،أنور وجدي� ،صباح ،عقيلة راتب،
ً
زكي ر�ستم ،ب�شارة واكيم ،فاتن حمامة ،حممد فوزي ،كمال املمثل ليون �أجنل ال�سكندري �أو �شالوم
ال�شناوي ،هند ر�ستم ،فاطمة ر�شدي� ،سعاد ح�سني ،حمرم ف�ؤاد،
فريد �شوقي ،هدى �سلطان ،حممود املليجي� ،شكري �رسحان،
�إ�سماعيل ي�س� ،شادية ،يحيى �شاهني ،بهيجة حافظ ،علوية جميل ،عمر ال�رشيف ،والقائمة طويلة ،وهي دالة على
حجم عمله كمدير ت�صوير ن�شيط يف �أفالم عديدة خمتلفة ومتباينة.
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فيلما ـ قدم ما هو تقليدي ،وحاول
� ً
أي�ضا عمل مع مدار�س خمتلفة يف الإخراج ال�سينمائي ـ ما يقرب من �سبعني ً
مرورا بتوجو
التجديد وتقدمي ما هو خمتلف يف �إطار ال�سينما التجارية التي �أحببناها ،بداية من العمل مع �شكري ما�ضي ً
مزراحي� ،أحمد جالل ،ح�سني فوزي ،ح�سن الإمام ،عبا�س كامل ،بركات ،يو�سف �شاهني ،نيازي م�صطفى،
�إبراهيم عمارة ،ح�سن ال�صيفي ،ح�سام الدين م�صطفى ،ال�سيد بدير ،رميون ن�صور و�آخرين.
رائدا من رواد
هذه املدار�س املختلفة واملتعددة �سمحت ملدير الت�صوير الكبري “�ألفيزي �أورفانيللي” �أن يبدع ويكون ً
منوذجا رائ ًعا ملدر�سة الإ�سكندرية يف الت�صوير� ،سواء كانت قدراته و�إبداعاته يف
الت�صوير ال�سينمائي يف م�رص ،و�أن يقدم
ً
الت�صوير الداخلي �أو براعته يف ا�ستخدام الت�صوير اخلارجي .تظل �أعماله خري �شاهد على قدرته وقدرات هذه املدر�سة دون
�أية جماملة ،بل هو �أحد �أهم مديري الت�صوير ـ رمبا يكون �أف�ضلهم ـ حيث قدم ال�شارع ومكوناته �أو املكان وملحقاته وعرب
عنه ب�رص ًّيا وتعامل معه �سينمائيًّا بحرفية عالية دون مبالغة وخلدمة �سياق الن�ص ال�سينمائي بالدرجة الأوىل؛ لأن عني املخرج
دائما هي عني مدير ت�صويره �إذا �أفلح يف التعبري عن مو�ضوعات على درجة بالغة الأهمية.
ً
فيلما ،ويف الفرتة من عام 1951م حتى
يف الع�رشين عا ًما الأوىل من حياته كمدير ت�صوير قدم ثمانية وع�رشين ً
فيلما ،وهو رقم بكل املقايي�س غري طبيعي ،وهي عبقرية ال �شك يف ذلك؛ �إذ وجدنا �أن
1961م قدم حوايل اثنني و�أربعني ً
هناك �أعما ًال �سينمائية لو حاولنا �إعادة تنفيذها مرة ثانية ،ف�إن الت�صوير اخلارجي لها �سي�ستغرق �أ�سابيع كثرية مثال ذلك ابن
النيل ،باب احلديد ،ر�صيف منرة  ،5ح�سن ونعيمة ،ولكن العبقرية هنا يف اختالف تفا�صيل كل بيئة عن الأخرى واجلو
العام ،وما يتبع ذلك من وجود مهارة وحرفية يف التجهيز لتلك الأعمال م ًعا ،وهو ما �سوف نحاول �أن ن�ستعر�ضه ببع�ض
النماذج الفيلمية التي قدمها �ألفيزي �أورفانيللي ملدر�سة الت�صوير ال�سينمائي ـ مدر�سة الإ�سكندرية ـ والقائمة طويلة للأفالم التي
قام بت�صويرها ،وهى قائمة تعتمد على الكم والكيف يف الوقت ذاته ،وميكن اختيار جمموعة من الأفالم ب�شكل ع�شوائي؛
كي ندلل على هذا ال�صانع ور�ؤيته للأجواء امل�صاحبة لطبيعة �أي عمل مما يقدم.
يف عام 1951م ،يقدم “يو�سف �شاهني” فيلم “ابن النيل” �صورة ريف م�رص اجلواين �أو ح�رض القاهرة الغريب،
ومنوذج �أ�سا�سي ورئي�سي وحموري ،و�شخ�صية “حمدان” ال�شاب الريفي املتمرد ،الراف�ض لواقع حياته االجتماعية
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�شكري �رسحان و�سميحه توفيق يف فيلم يو�سف �شاهني "�أبن النيل" عام 1951م

وارتباطه بالأر�ض وطموحاته التي تتجاوز حدود هذه املنطقة ،و�سعيه �إىل الو�صول حلياة �أرحب ،وهذا القلق الذي ينتابه
وامل�شاعر الدفينة التي ت�شمله كلما َم َّر قطار ال�صعيد ذهابًا �إىل عامل املجهول الذي يبتغيه ويثري فيه حجم التمرد والبحث عن
حياة �أخرى ـ تيمة تكررت داخل �أعمال �شاهني فيما بعد ...ال�صبي يف الع�صفور ،و�شخ�صية �إبراهيم يف عودة االبن
�رشا.
ال�ضال� ،أو هذا ال�صعلوك يف اليوم ال�ساد�س؛ حيث الولوج �إىل حماولة معرفة الآخر عن قريب ً
خريا �أو ًّ
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يف تلك الأجواء يغرق �صعيد م�رص يف �آخر في�ضان ت�سجله عد�سة �سينمائية ،ويربط هذا احلدث بني طبيعة اغرتاب
ال�شخ�صية الرئي�سية ،وبني الإح�سا�س الكامل بطبيعة املكان ومفرداته الب�رصية املختلفة وتراكيب وم�شاعر الب�رش التي تعي�ش
بعدا تلعب كامريا �ألفيزي
حبا ،اقرتابًا �أو ً
فوق �أو حول هذا املكان وعالقات احلب والود وامل�شاعر املتبادلة ً
كرها �أو ًّ
�أورفانيللي حول �شكل احلياة وطبيعتهما ،الريف بعنا�رصه ومكوناته ،الأر�ض ،الطرق ،املدقات ،الع�ش�ش املوجودة
يف نهاية مكان الكادر ،اجلداول ،الأفراد وحركتها داخل تكوينات املكان وطبيعته عرب �إ�ضاءة النور والظالل و�رصاعها
بني اجلوانب الب�رشية وعالقتها بغ�ضب ال�سماء وفي�ض النهر ،غرق الأر�ض و�إنقاذ الذات �أو �ضياع الطني ،الأغنية الريفية
ومكوناتها والتقطيع بني الوجوه املختلفة وفقرها ال�شديد ،بني الرتكيز على الفي�ضان ب�صور عامة �أو امل�سحورة /ال�ساحرة،
القاهرة من خالل عني “حمدان” هذا الريفي البكر ،لي�ست عني �سائح ،بل هي عني مبهورة مدققة بطرقاتها و�سياراتها
الفارهة والعوامات املنت�رشة على النيل ،ومالهي النا�صية و�أجواء �شوارع اخلم�سينيات املوظفة يف �أف�ضل حاالتها ،وحتمل
�سمات املدينة �أي مدينة �سمينة ،جائعة ،نهمة البتالع كل ما هو قادم وهو ال يعرف قواعد اللعبة ...ك�أنها �شوارع
نيويورك ،و�أفالم الع�صابات يف خم�سينيات القرن املا�ضي ـ �آل كابوين مث ًال ،لقطات توحي بذلك ،العوامة وا�ستخدامها
وعر�ضا،
واملمر اخلا�ص بها ،مناخ ي�سمح بتقدمي �شكل احلياة على هذا اجلانب وعالقته باحلركة واالبتزاز والن�صب طو ًال
ً
واملقارنة بني �أجواء ريف �صعيد وح�رض م�رص ،بني خريها و�رشها ،هذا الإح�سا�س وتلك امل�شاعر �أكدها �ألفيزي عرب
عد�سته برهافة وم�شاعر جيا�شة .لنخل�ص �إىل التجرية الكربى يف هذا العامل الوح�شي الذى ينجو منه حمدان بعد العودة �إىل
قريته ليجد احلياة تدب يف �أو�صال �أ�رسته بطفله املولود رغم غرق الأر�ض ،وا�ستخداماته لإ�ضاءة ال�شخ�صيات وتفردها عرب
طبيعية تواجدها يف اخلطة املكانية للريف �أو احل�رض.
يف عام 1965م ،قدم �ألفيزي مع نيازي م�صطفى فيلم ر�صيف منرة  ،5الفيلم تدور معظم �أحداثه يف هذه البيئة
ال�ساحلية ـ الإ�سكندرية ـ وال�رصاع بني املعلم ،و�إظهاره الرباءة والطيبة والورع فهو مقاول �شحن ،وبني �صول ال�سواحل
ابن البلد ال�شهم الأمني امل�ؤمن ببلده “ال�صول خمي�س” وعملية تهريب مادة الكوكاكيني داخل امليناء ،والق�صة يعرفها
الكثريون بعد �أن ف ُِ�صل هذا ال�صول من اخلدمة ومواجهته ملن حاول التخل�ص منه وقتل زوجته بد ًال منه ،وخطف ولده ،يف
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هذه الأجواء يقدم �ألفيزي �أورفانيللي �صورة �أخرى مغايرة لطبيعة املكان وتوافقه مع �أركان ال�شخ�صيات ،من ا�ستخدامه
لر�صيف الفحم داخل امليناء �أو املقهى الزجاجي �أو �إ�سكان ال�سواحل والطرق الداخلية واخلارجية وا�ستخدام منطقة الدخيلة
واملك�س والقباري وال�شوارع املحيطة� ،إذن الت�أكيد على املكان وعنا�رصه هي ال�سمة التي تعطي م�صداقية حركة �أفراد الفيلم
ـ رغم جتاريته ـ وخا�صة ا�ستخدام �إ�سكان ال�سواحل الذي يعد �أحد �أهم مالمح عن�رص املكان (الإ�سكندرية) وا�ستخدامه،
خا�صة الثالث �رسيات املوجودة به ،والأ�سطح املختلفة ،وطبيعة املكان ،وال�ساحة التي �أقيم بها العزاء وع�ش�ش احلمام،
وتوظيف ذلك خللق احلالة النف�سية والت�أكيد عليها والت�أكيد على ن�سيج هذا اجلزء من �شخ�صية �أبطال العمل ،مع العودة �إىل
امليناء الذي يقع جنوب تلك امل�ساكن ،واملطاردة واالقتتال على �صخور بحرية �أو فوق �أبراج امليناء يف �أر�صفة ال�شحن،
دورا ها ًّما هنا ،لكن التوظيف من خالل �أورفانيللي ونيازي ي�شهد على حجم ا�ستخدام خ�صو�صية هذا املكان
املكان يلعب ً
يف تفعيل الر�ؤية والأحداث وجذب امل�شاهد حتى ولو ا�ستخدم يف حلظات �شا�شة العر�ض اخللفية �أثناء املطاردة.
أي�ضا يف النموذج الثالث الذي قدمه عام 1958م ،باب احلديد ،الذي يعد �أهم �صورة مرئية للقاهرة �أو بوابة القاهرة
� ً
يف ذلك الزمن؛ حيث ر�صد �أجواء احل�رض من خالل الأر�صفة واملخازن وال�ساحات والطرق اجلانبية و�ساحة املحطة،
وجموع كبرية من الهام�شيني يتحركون ب�شكل مت�شعب وع�شوائي ،بني القادمني والراحلني ،يركز على �أربع �شخ�صيات:
“قناوي” بائع ال�صحف ،املعقد جن�سيًّا ب�سبب عاهة تعجزه عن حتقيق �أهدافه و�أحالمه ورغباته املكبوتة يف االرتباط ببائعة
الكازوزة “هنومة” التي تتفجر حياة و�أنوثة وحيوية وخفة دم ور�شاقة ،و”�أبو �رسيع” رئي�س احلمالني على ر�صيف املحطة
الذي ارتبط بهذه الفتاة ،وال�شخ�صية الأخرية “عم مدبويل” ،الرجل الطيب الراعي لقناوي ،وال�رصاع ين�ش�أ لرف�ض هنومة
االرتباط بقناوي بعد اعرتافها بحبها لهذا احلمال؛ حيث تزداد حاجته وجنونه ورغباته الهوجاء يف امتالك هنومة �أو التخل�ص
منها بذبحها“ ،ا�ستخدام عن�رص املكان هو ال�شغل ال�شاغل ٍّ
لكل من �شاهني و�أورفانيللي على �أر�صفة املحطة وداخل عربات
ونهارا ،واال�سرتاحات حتت �أقدام
القطار وخارجه ،وخمزن اخل�شب ،واالنتظار ،والع�شة الب�سيطة ،وحركة القطار لي ًال ً
رم�سي�س يف امليدان ،والتنقل بني العربات ال�ساكنة املختلفة ،واحلركة و�سط اجلماهري وتنوع امل�شاهد واختالف امل�شاعر
النف�سية وال�سلوكية واالنفعاالت لأبطاله ،وتوظيف ذلك كله لنقل جمموعة الأحا�سي�س ب�صورة قيا�سية للمتفرج واملتابع،
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يو�سف �شاهني وهند ر�ستم يف فيلم يو�سف �شاهني "باب احلديد" عام 1958م

لت�صاعد التوتر النف�سي لدى جمموعة العمل واحلفاظ على روح املكان ودفء �أركانه يف التعامل اليومي للمجموعة” ،جند
�أن هناك عالقة حميمة بني ال�شخ�صية وروح املكان ،مع الت�أكيد على احلالة االنفعالية حلياة ه�ؤالء الهام�شيني وتوثيقها عرب
�شكل �سينمائي فني ،مل جند له مثي ًال من قبل يف ال�سينما امل�رصية عرب تاريخها الطويل وهو ناجت عن تطويع العنا�رص املختلفة
اخلارجية لطبيعة ال�شخ�صيات التي تلعب �أحداث الن�ص الدرامي.
66

التلميذ النجيب

يقوم �ألفيزي �أورفانيللي عام 1959م ،بتقدمي �شكل
و�إيقاع حياة �أخرى خمتلفة يف مكوناتها وطرق التناول عن
�أعمال كثرية �سبق �أن قدمها ،و�إن كانت حتمل مالمح
وروح �أجواء م�رصية �أخرى حميمة ،ير�صد بعني الكامريا
�صورة �أخرى بعيدة عن احل�رض عرب �أجواء فيلم “ح�سن
ونعيمة” الأجواء الريفية ،الأ�سطورة ال�شعبية ،الفلكلورية
التي قدمتها ال�سينما امل�رصية ك�إحدى الأقا�صي�ص الرومان�سية
حلكاية حب الفتاة نعيمة للمغنواتي ح�سن ،عندما يتحول
اللقاء �إىل �إعجاب ،وي�صري يف النهاية ق�صة حب م�أ�ساوية
يف �صعيد م�رص يف الوقت الذي يحدث ال�صدام مع عطوة
الذي ي�سعى �إىل َ�ض ِّم نعيمة �إليه بكل الطرق حتى لو كان
هذا على ح�ساب موت ح�سن� ...إلخ من الق�صة املعروفة �سعاد ح�سني وحمرم ف�ؤاد يف فيلم بركات "ح�سن ونعيمة" عام
1959م
والتي ينتهي فيها ال�رصاع بعودة ح�سن وزواجه من نعيمة.
ما ن�سعى �إليه هنا هو كيفية اختيار عنا�رص املكان لتقدمي وجبة احلكاية الفنية الرومان�سية الغنائية ،و�سط الزراعات
والدروب والأرا�ضي والدور والعزب البعيدة ،وروح ت�أثري املكان على طبيعة ال�شخ�صيات حتى لو كان الهدف تقدمي
�صورة جميلة �أو خمتلفة �أو مغايرة ،وا�ستخدامه اللقطات الكبرية للوجوه للت�أكيد على حالة الوجد والروح احللوة والعذوبة
يف ا�ستقبال الغناء و�شفافية الكلمات وو�صول نعيمة �إىل املتلقي “احللوة داير �شباكها �شجرة فاكهة” هذا من ناحية ،ومن
ناحية �أخرى توظيف �إمكانيات ال�صورة يف نقل �أجواء م�رصية خال�صة وبيئة تع�رصها ال�رصاعات حول كيفية حب هذا املُ َغ ِّني
لفتاة من الناحية �أو الرب الآخر ،و�شكل احلياة والنخوة ،وتوظيف القطيع وحماولة ا�ستخدامه وال�سيطرة على انفعاالته التي
67

مدر�سة الإ�سكندرية ال�سينمائية للت�صوير ال�سينمائي

أي�ضا من خالل �صنعة ومهارة تقنية عالية ال ن�شعر بها لكنها
تدور معظمها يف نهاية الأحداث وفى و�ضح النهار ،لكن املهم � ً
دورا ها ًّما يف الت�أكيد على املو�ضوع.
تلعب ً
تلك مناذج الأفالم التي قدمها مدير الت�صوير العبقري �ألفيزي �أورفانيللي �أكدت على مهارته ودقة ال�صنعة التي اكت�سبها
ً
ومتحركا مع الوعي الكبري با�ستخدام اللقطات
أي�ضا هذا الوله بفن الت�صوير الذي ارتبط به ثاب ًتا
خالل رحلته الرائعة و� ً
بتنويعاتها املختلفة للتعبري عن املوقف� ،أما عن الت�صوير اخلارجي يف هذه الأفالم و�أفالمه الأخرى فهي التي ميزت �ألفيزي
وكتيبة العاملني يف مهنة الت�صوير ال�سينمائي من مدر�سة الإ�سكندرية؛ حيث جند دقة اللقطة عرب الإ�ضاءة الطبيعية وال�سيطرة
على اللوكي�شن بعني وب�صرية اخلبري مبا يفعل� ،أما الذي يلفت النظر وب�شدة فهو االرتباط ال�شديد مبو�ضوعات الأفالم التي
بعيدا عن تلك الأماكن التي �صورت بها هذه الأفالم من دروب وعمارة
�شارك يف �صنعها؛ حيث جند �أن �ألفيزي لي�س ً
غريبا عنها رغم �أ�صوله الإيطالية والت�أكيد على مقولة �أن البلد الذي
و�شخ�صيات ،فهو ابن البلد الذي ُولِد بها ومل يكن ً
ينتمي �إليه �أي �أحد هو من ُولِد وعا�ش فيه.

�ألفيزي �أورفانيللي :التلميذ النجيب

مل يكن هدفنا من تلك النماذج التطبيقية �سوى الت�أكيد على �أن �ألفيزي �أورفانيللي يحمل يف ثناياه جينات م�رصية
حقيقية ،فهو من �أ�صول �إيطالية ،لكنه تربى وعا�ش �شبابه وحياته يف هذا الوطن “م�رص” و�صار منذ طفولته عا�شقًا لهذه
املدينة “الإ�سكندرية” قدم لها ول�صناعة ال�سينما امل�رصية الكثري كما �سبق و�أ�رشنا ،لكنه �صار �أحد �أهم رواد الت�صوير
ال�سينمائي يف م�رص ،بل وم�ؤ�س�س مدر�سة الإ�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائي الذي يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي ورئي�سي على
الت�صوير يف الأماكن املفتوحة منذ البدايات التي قدمها مع “توجو مزراحي” يف “املندوبان” عام 1934م؛ حيث تر�صد
الكامريا لأول مرة ال�شوارع وامليادين يف هذه املدينة يف حب ومثابرة ،كلل ذلك بالعرق واجلهد ليكون قلعة �صناعية هامة
وليدة مبدينة الإ�سكندرية قبل �أن تكون هناك القلعة الأوىل التي كونها طلعت حرب من خالل �أ�ستوديو م�رص ب�إمكانيات
ومديرا للت�صوير يف قائمة
وخمرجا
منتجا
حبا لل�سينما ،فكان ً
ً
ً
الر�أ�سمالية امل�رصية الوطنية ،وهو ال يقل عن طلعت حرب ًّ
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أكيدا على كونه
طويلة من ال�صعب �أو ال�صعوبة �إنكار جهده فيها ،لكنها �شاهدة على �إمكانياته وقدراته و�صياغته الب�رصية وت� ً
�أحد مالمح �أبناء البلد الذين �صاغوا وجدان �أجيال و�أجيال �سينمائية.
يقول مدير الت�صوير ح�سن داه�ش�“ :إن �أهم �شخ�صية يف �أ�ستوديو م�رص بعد مدير الأ�ستوديو ،كانت مدير الت�صوير،
فورا بدون مناق�شة ،وله هيبة كبرية داخل الأ�ستوديو”(.)19
يدخل وي�صور؛ لأن كالمه �أوامر ُت�سمع و ُت ّنفَّذ ً
يقول حممود ن�رص“ :كان وحيد فريد ،وعبد العزيز فهمي ،وعبد الله ياقوت و�أنا ،نعمل كم�ساعدين لبع�ض
امل�صورين الأجانب ،كان الأجنبي يح�صل على �أجر  1000جنيه يف الفيلم ،ونحن كم�ساعدين نح�صل على 100
جنيه”(.)20
اخلال�صة� :إن مدير الت�صوير يف احلياة الأوىل لل�سينما امل�رصية كان يعد �صاحب العمل اخلالَّق ،ويتقا�ضى �أعلى
الأجور ،وله من املكانة واالحرتام ما ت�ضعه يف مرتبة متميزة لدى �أرباب العمل ،ور�أ�س املال يعطيه حقه كام ًال ملا له من
�إملام كامل بحرفية الت�صوير ،وطبع وحتمي�ض و�إظهار وتكوين يف �إطار العملية ال�سينمائية .ومل يكن “�ألفيزي �أورفانيللي”
فقط هو منوذج من مناذج مديري الت�صوير ،بل حتى النهاية �أحد �أهم املحافظني على �صورة مدر�سة الإ�سكندرية يف الت�صوير
ال�سينمائي.

قائمة �أعمال �ألفيزي �أورفانيللي (كمدير ت�صوير)
�سوف نالحظ يف هذه القائمة حماولتنا اخلال�صة يف �إعادة �ضبط هذه القائمة من واقع عمل �ألفيزي �أورفانيللي منذ البدايات
الأوىل ،وهذه القائمة مت تعديلها ب�إ�ضافة جمموعة من الأفالم مل تذكر يف قوائم �سابقة لدى �أ�ساتذة وزمالء �سبقونا بجهدهم يف
حماولة التوثيق ،ونحن من جانبنا راعينا �أن يكون املرجعية لي�ست هذه القوائم ،بل �أي�ضا قوائم �أخرى وجدناها لدى بع�ض الأ�صدقاء
خا�صة “�رشكة �إخوان بهنا فيلم” التي قامت ب�إنتاج ومتويل وتوزيع جمموعة كبرية من الأفالم منذ بداية الثالثينيات من القرن
املا�ضي ...لذا وجب الإ�شارة �إىل:
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�أفالمه الروائية الق�صرية:
		
 -مدام لوريتا

�إخراج :ليوناردو الريت�شي

 -اخلامت امل�سحور

�إخراج :ليوناردو الريت�شي

�أفالمه الروائية الطويلة:
 قبلة يف ال�صحراء	البحر بي�ضحك	الكوكاكيني حتت �ضوء القمر	ال�ساحر ال�صغري 5001 �أوالد م�رص	املندوبان �شالوم الرتجمان عنرت �أفندي	املعلم بحبح �أبو ظريفة	الأبي�ض والأ�سود	اليد ال�سوداء -ليلة يف العمر

باال�شرتاك مع �إل�سند�سكي

باال�شرتاك مع حممد بيومي

باال�شرتاك مع عبد احلليم ن�رص
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1927م
1928م
1930م
1930م
1931م
1932م
1933م
1934م
1935م
1935م
1935م
1936م
1936م
1936م
1937م
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 خدامتي يوم املنى بحبح با�شا خطوبة مب�شاكل ثمن �سعادة �أغنوال �أ�صحاب العقول	ال�صرب طيب �أمرية الأحالم �أول ال�شهر	اخلط ال�سعيد �أنا وابن عمي �أم ال�سعد �سلوى عرو�س للإيجار	املالك الأبي�ض زهرة	املت�رشدة مالئكة يف جهنم	-القاتل

1938م
1938م
1938م
باال�شرتاك مع برونو �سالفي (يوناين) 1938م
1939م
1939م
(يوناين)
1940م
1945م
1945م
1945م
1945م
1946م
1946م
1946م
1946م
مع برونو �سالفي /م�صطفى ح�سن
1946م
1947م
1947م
1947م
1948م
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1948م
1949م
1950م
1951م
1951م
1951م
1952م
1953م
1953م
1954م
1954م
1954م
1954م
1954م
1955م
1955م
1956م
1956م
1956م
1956م

 نحو املجد على قد حلافك حماتك حتبك �أنا بنت نا�س	ابن النيل �أ�رسار النا�س غ�ضب الوالدين ن�ساء بال رجال مكتوب على اجلبني د�ستة مناديلمع برونو �سالفي
 دا ًميا معاك �شيطان ال�صحراء هبوب الرياح يف �أثينا (يوناين)(يوناين)
 رياح الغ�ضب بنات الليل	اجل�سد َمن القاتل؟ �صحيفة �سوابق ر�صيف منرة 5 كفاية يا عني72
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1956م
1957م
1957م
1957م
1957م
1958م
1958م
1958م
1958م
1958م
1958م
1958م
1959م
1959م
1959م
1959م
1959م
1959م
1959م
1960م

 ربيع احلب لواحظ(مع حممود ن�رص)
	احلب العظيم �إ�سماعيل ي�س يف جنينة احليوان �إغراء باب احلديد �سواق ن�ص الليل حب من نار غلطة حبيبي �سلطان رحمة من ال�سماء �إ�سماعيل ي�س للبيع موعد مع املجهول ح�سن ونعيمة نور الليل	املليونري الفقري قاطع طريق ح�سن وماريكا	احرت�س من احلب �إين �أتهم73
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	احلزين نداء الع�شاق غرام ال�صحراء �آخر احلبايب فطومة	الن�صاب -رجل يف حياتي

1960م
1960م
1960م
1961م
1961م
1961م
1961م

(مع بال�ستيدو�س)
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املراجع
�1 .1سعيد �شيمي  -اجتاهات الإبداع يف ال�صورة ال�سينمائية امل�رصية  -املجل�س الأعلى للثقافة.
2 .2امل�صدر ال�سابق.
3 .3حديث للم�صور حممود ن�رص يف كتاب تاريخ الت�صوير ال�سينمائي م�رص 1897 -م1996/م � -سعيد �شيمي
 ملفات ال�سينما (.)7�4 .4أحمد احل�رضي  -تاريخ ال�سينما يف م�رص  -اجلزء الأول 1930/1896 -م نادي �سينما القاهرة.
5 .5امل�صدر ال�سابق.
6 .6امل�صدر ال�سابق.
�7 .7إبراهيم الد�سوقي� /سامي حلمي  -تاريخ ال�سينما ال�صامتة الوثائقية 1930/1897م  -املجل�س الأعلى للثقافة.
�8 .8سعيد �شيمي  -اجتاهات الإبداع يف ال�صورة ال�سينمائية امل�رصية  -املجل�س الأعلى للثقافة.
�9 .9سعيد �شيمي  -تاريخ الت�صوير ال�سينمائي 1996/1987م  -ملفات ال�سينما ( - )7املجل�س الأعلى للثقافة.
�1010أحمد احل�رضي  -تاريخ ال�سينما يف م�رص  -اجلزء الأول 1930/1896 -م نادي �سينما القاهرة.
1111امل�صدر ال�سابق.
1212امل�صدر ال�سابق.
1313امل�صدر ال�سابق.
1414امل�صدر ال�سابق.
1515امل�صدر ال�سابق.
1616امل�صدر ال�سابق.
�1717سعيد �شيمي  -تاريخ الت�صوير ال�سينمائي 1996/1987م  -ملفات ال�سينما ( - )7املركز القومي لل�سينما.
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1818امل�صدر ال�سابق.
1919امل�صدر ال�سابق.
�2020سامي حلمي  -حديث مع حممود ن�رص  -كتالوج مهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائي احلادي ع�رش 1995م.
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أي�ضا تطبيق ذلك
يقول املخرج الرو�سي “ميخائيل روم” يف حديث له عن وظيفة املخرج ال�سينمائي ـ ونعتقد �أنه ميكن � ً
على مدير الت�صوير ال�سينمائي ـ “ ...ال حتدد وظيفة املخرج ال�سينمائي بتنفيذ بع�ض الأفالم التي تعجب املتفرج ،ف�إن عليه
جنبا �إىل جنب مع فن ال�سينما النامي با�ستمرار� ،إن
�أن يتعلم طوال الوقت ،وعليه �أن ي�سري قد ًما �إىل الأمام ،عليه �أن يخطو ً
جيدا ،ف�إنه �سيلغي نف�سه ب�رسعة.)1(”...
املخرج ال�سينمائي الذي يتوقف عن التطور مهما كان م�ستواه ً
أي�ضا تنطبق على مدير الت�صوير
وفى مو�ضوع �آخر حول ال�صفات التي يجب �أن يتمتع بها املخرج ال�سينمائي ـ وهي � ً
ال�سينمائي ـ يقول املخرج الرو�سي “ميخائيل روم”� ...“ :صحة حديدية� ،أع�صاب فوالذية ،تفا�ؤل دائم ،قدرة على
أخريا
التعامل مع خمتلف �أنواع النا�س بد ًءا من امل�شاركة يف امل�شهد اجلماهريي وانتها ًء مبدير الأ�ستوديو� ،إدارة �صبورة ،و� ً
املوهبة �إذا كان هذا ممك ًنا.)2(”...
�صغريا ،وكان يحبني؛ لأنني كنت �رسيع االلتقاط منه� ،رسيع الفهم
يقول عبد احلليم ن�رص(“ :)3علمني �أبي الت�صوير
ً
ملا يقول.”...
كانت الإ�سكندرية هي املحطة الرئي�سية التي توقف عندها يف بداية حياته العملية �أحد رواد عاملنا يف الت�صوير ال�سينمائي،
كانت الإ�سكندرية ذات املذاق املختلف التي تعطي للموهوب واملبدع يف ذات الوقت فر�صة التواجد حتت �سمائها؛ حيث
يعي�ش فيها اجلميع من جاليات خمتلفة ،وملل ومذاهب و�أعراق ،مل يكن �أحد ي�س�أل من �أنت؟ بل الكل يف �إطار هذه املدينة
يحاول �أن ي�ضع قدمه و�أن يتبو�أ مكانه ،وكانت الإ�سكندرية �أي�ضا �أه ًال للمعلم الأكرب يف مدر�سة كانت ال�سينما �إحدى
جانبا ها ًّما يف هذه املدينة لتواجد الآخر.
روافدها اجلديدة ،و�صارت احلياة الإفرجنية ً
�صغريا ،بع�ض الروايات حتدثنا �إنه من مواليد مدينة كفر الزيات عام
و�صل عبد احلليم ن�رص �إىل مدينة الإ�سكندرية �شابًّا
ً
1913م( ،)4و�أخرى تقول �إنه من مواليد حمرم بك يف الإ�سكندرية( ،)5يف احلالتني وجد عبد احلليم نف�سه يف هذه املدينة
ذات �صباح ،يحاول �أن يحقق به �أحالمه فهو الذي خرج من جو مفعم بروائح الكيماويات يف املعمل الفوتوغرايف والغرفة
املظلمة واللمبة احلمراء وحتمي�ض وطبع ال�صور وتلك الكامريا العتيقة الكبرية ،وملبات الإ�ضاءة ،وذلك �أثناء تواجده يف
فرتة امل�ساء يف حمل والده».
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هذه الهواية التي حتولت �إىل حرفة لدى الفتى ال�شاب عبد احلليم ن�رص ،جعلته يرتك والده يف حمله املحدود� ،إىل
عامل �أرحب� ،أو�سع ،يف هذه املدينة التي تعج بكل لون وملة ،وفر�صة عمل �أوفر وخربات �أكرب ...وتطلع �إىل م�ستقبل
جنبا �إىل جنب هذا الأرمني �أو
رمبا يعطيه يف النهاية حم ًّال
ً
خمتارا؛ كي يكون �أحد م�صوري الفوتوغرافيا الأ�شهر يف املدينة ً
ذاك الإيطايل �أو اليوناين ،ومل ال؟ لكن من الوا�ضح �أن هناك عبقرية لدى هذا ال�شاب وهي �رسعة االلتقاط وقدرته على
التطور ،و�إرادته ال�صبورة ،والتعلم طوال الوقت ،ثم هذه املوهبة التي ال �شك فيها ،وهي كامنة طوال م�شوار حياته؛
فمن هو عبد احلليم ن�رص؟

الإ�سكندرية ...حمالت للفوتوغرافيا

ع�رشات حمالت الفوتوغرافيا مبدينة الإ�سكندرية �شهرية وعديدة منها املعروف ،و�أخرى غري املعروف كيف اجتهت
بو�صلة عبد احلليم ن�رص �إىل حمل �ألفيزي �أورفانيللي؟ ،و�أية جاذبية وجدها �أورفانيللي يف �شخ�صية هذا الفتى ال�شاب عبد
احلليم ن�رص؟ �أ�سئلة كثرية ،كيف تعرف االثنان على بع�ضهما؟ وملاذا مل يتجه عبد احلليم ن�رص �إىل حمالت �أخرى مثل
«ال�ساف»« ،ريزر»« ،جاكوب»« ،ابكار»�« ،ألبان»« ،بي�شاردو»« ،ثيو»« ،الزاري»« ،كامربا�س»« ،نيبان» �أو حتى
الأ�شهر «�أمربتو دوري�س»؟
«عبد احلليم ن�رص» ،كان عمره حوايل  17عا ًما ،وكان عمر �ألفيزي �أورفانيللي حوايل  27عا ًما ،واللقاء مت
عام 1929م ،بينما كان الأ�ستوديو الذي يحتله �أورفانيللي يف ذلك الوقت ي�ضم بني جوانبه جزءين ،جزء خا�ص
بالفوتوغرافيا ،والثاين �أ�ستوديو وبالتوه �سينما� .إن دخول «عبد احلليم ن�رص» هذا العامل الغريب واملختلف عن بداياته الأوىل
انطباعا خمتلفًا له ،فهو مل يجد حم ًّال يعتمد على الفوتوغرافيا التي يعرفها ويعرف مبادئها ،وعمل فيها من قبل داخل
�أعطى
ً
معامل (للإظهار والطبع والتحمي�ض) لكن جذبه العامل الآخر ،عامل ال�صور املتحركة ،هذا العامل الغريب الفريد من نوعه،
وجد نف�سه يف حالة اجنذاب ،لي�ست حالة القروي ال�ساذج الذي تبهره �أ�ضواء املدينة ،لكنها حالة فا�صلة يف حياته ،ونعتقد
�أن الفرتة من عام 1929م �إىل عام 1933م ،هي املرحلة الفا�صلة يف حتول «عبد احلليم ن�رص» من م�صور فوتوغرايف �إىل
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تقريبا ،مل يرف�ض العمل والتعلم،
م�صور �سينمائي ،فقد امتثل متا ًما ملعلمه «�ألفيزي �أورفانيللي» يف كل �شىء و�أي �شىء ً
فكان كمن طبع قطعة من ال�شفاف َت�شف � َّأي فعل و ُتع ُِّده مل�ستقبل قادم� ،أن يكون عامل ما�شين�ست ال مانع� ،أن يجد نف�سه
يف مواقع خمتلفة خلف معلمه ي�سجل احلياة اليومية يف �رشائط �إخبارية ـ ال ب�أ�س ـ �أن توكل �إليه الأعمال اجلديدة فيقوم بها
مع هذا الرجل ذائع ال�صيت كما كان يقال.

العمل لدى �ألفيزي �أورفانيللي

جمدا» ،هكذا تبد�أ املقولة الأوىل لتلميذ
يقول عبد احلليم ن�رص(« :)6يعترب االلتحاق بعمل عنده ـ �ألفيزي �أورفانيللي ـ ً
اخلواجة� ،إذ العمل كان من ال�سمات الهامة لدى «�أورفانيللي» يف ذلك الوقت ،لي�س فقط لأنه كان ي�سجل معه الأخبار
امل�صورة ،لكن لأن هذا الأ�ستوديو �شاهد ت�سجيل �أفالم روائية طويلة مل يكن «عبد احلليم ن�رص» قد �شاهدها من قبل،
فكان «الما» قد قدم «قبلة يف ال�صحراء» ثم ها هو فيلم �آخر تدور حكاياته بني جنبات �أ�ستوديو �ألفيزي «البحر بي�ضحك»
ثم تواجد عملني هامني يف الطريق «حتت �ضوء القمر» و»الكوكايني» من �أعمال �أخرى بعد �أن وجد «�ألفيزي» �سمة هامة
يف �شخ�صية تلميذه ،هي �رسعة االلتقاط ،بالإ�ضافة �إىل الإتقان واملواظبة على العمل وهذا الد�أب البادي يف جدية التعامل
مع واقع جديد مل ي�ألفه من قبل ،وحاول من خالل عمله لدى اخلواجة ابن البلد ال�سكندري امليالد واحلياة ،و�صاحب
الأ�صول الإيطالية وال�شكل الأجنبي �أو اخلواجاتي .يف املعمل كان �ألفيزي ي�سجل من خالل كامرياته ال�سينمائية لوحات
أي�ضا
خا�صة بال�سينما ال�صامتة يف ذلك الوقت ،كي تظهر بني فوا�صل ال�صور املتحركة ،وكانت الإجادة والإتقان هي � ً
�إحدى �سمات «�ألفيزي» �إىل جانب ال�رسعة ،وهو ما وجده �ألفيزي لدى تلميذه ف�أتاح له الفر�صة كي يكون �ساعده الأمين
ومنتجا يف ذات
وم�صورا ،وفنيًّا،
يف بع�ض املهمات التي زادت �أعبا�ؤها على �ألفيزي؛ حيث كان �صاحب �أ�ستوديو،
ً
ً
الوقت .يقول عبد احلليم ن�رص(« :)7كان (�أورفانيللي)» يعد الكتابات التي تظهر على ال�شا�شة ،مثل (ا�سرتاحة)( ،ليلتكم
�سعيدة)( ،الربنامج القادم)( ،يف نف�س الربنامج) ،ولقد ا�ستطعت �أن �أتقن ت�صوير هذه الالفتات ،وكنت �أول م�رصي
يقوم بها ـ على ب�ساطتها ـ و�أول ناقل لها عن (�أورفانيللي)».
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جانبا من جوانب العمل داخل �أ�ستوديو «�ألفيزي» ،وخا�صة يف الت�صوير ال�سينمائي الذي مل يتوقف عند
�إذن كان هذا ً
أي�ضا كانت هناك طباعة الرتجمة باللغة الفرن�سية على الأفالم الأمريكية التي كانت تعر�ض يف دور العر�ض،
هذا احلد ،بل � ً
ورغم امل�شقة الهائلة بالن�سبة لعبد احلليم ن�رص وطبيعة العمل اجلديد ،ف�إن املثابرة والعمل دون كلل كانت �إحدى حماور
اكت�سابه اخلربة العملية.

ال�ساعد الأمين:

يقول عبد احلليم ن�رص(« :)8مبا �أنني �ساعده الأمين ،فقد كنت �أقوم بالق�سط الأكرب من العمل ،وكنت �أجد يف هذا
العمل م�شقة هائلة ،فقد كان الكالم ي�صل �إلينا على �أوراق ،فنقطع اجلمل لن�صورها على فيلم ،ثم يحدث �أن ترتبك جملة
كبريا و�أنا
�شطرا ً
فال تظهر على امل�شهد امل�ضبوط لها ،فنعيد الكرة ،وكنت �أق�ضي النهار يف هذا العمل ،و�أ�سلخ من الليل ً
يف الغرفة ال�سوداء ،وبني هذه الآلة وتلك من �آالت الت�صوير».
مل تتوقف حدود املهام العملية عند هذا احلد ،بل بزغ جنم «عبد احلليم ن�رص» ب�شكل يدعو �إىل الفخر عندما وثق فيه
�ألفيزي �أورفانيللي وبد�أ يكلفه ب�أعمال �أخرى مغايرة ،هي مرتكز �آخـــر نحو تواجد تلميذ اخلواجة ك�صنايعي و�أ�سطى ،ثم
كم�صور �سينمائي ،وذلك عندما كلفه «�ألفيزي �أورفانيللي» بالت�صوير ال�سينمائي لبع�ض االحتفاليات املوجودة داخل كردون
مدينة الإ�سكندرية ،وهي �أعمال تعتمد على قدراته كفرد مكلف وم�ؤمتن ،ويف الوقت نف�سه يقوم ب�إجناز ما يكلف به،
وهذه دائرة �أو�سع قلي ًال لكنها هامة بالن�سبة مل�صورنا عبد احلليم ن�رص؛ حيث كانت البداية يف و�ضع قدمه داخل ال�سينما،
ك�أحد �أهم مديري الت�صوير ال�سينمائي يف م�رص ـ يف زمن الحق ـ وهي حلظات كانت �شاقة وجمهدة متا ًما له ،لكنها كانت
م�صورا �سينمائيًّا.
املعرب احلقيقي كي يكون
ً
يقول عبد احلليم ن�رص(« :)9ازدادت اخت�صا�صاتي عندما كلفت بع�ض اجلهات (�أورفانيللي) بت�صوير بع�ض املباريات
الريا�ضية بني كلية فيكتوريا وكلية العبا�سية وغريها من مدار�س الإ�سكندرية ،فتوليت ت�صوير هذه الأفالم الق�صرية ،وكان
هذا يف عهد مل يكن النا�س قد �ألفوا فيه الت�صوير ال�سينمائي ،فكنت �أجد من امل�شقة يف العمل ما يفوق الو�صف ،وكنت
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متجنبا متاعب اجلماهري ،وكنت �أت�صبب عرقًا من كرثة اجلري،
�أحمل املاكينة ـ الكامريا ـ بنف�سي و�أجري بها هنا وهناك
ً
م�صورا �سينمائيًّا».
�سعيدا بهذا املجهود الذي �أبذله ،فقد كنت �أعرف �أنه جواز املرور الوحيد لكي �أ�صبح
وكنت ً
ً
م�صورا فوتوغرافيًّا يف �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي �إىل م�صور �سينمائي
�إذن من م�صور فوتوغرافيا يف حياته الأوىل ،ثم
ً
أي�ضا ما ي�ؤكده عبد احلليم ن�رص(:)10
أي�ضا من خالل هذا الأ�ستوديو «املدر�سة الأوىل للت�صوير ال�سينمائي» يف م�رص كلها ،وهو � ً
� ً
«�أثناء عملي يف �أ�ستوديو �ألفيزي ،بد�أت �أ�صور بكامريا كينامو وكامريا دوبرنيه القدمية طب ًعا� ،صورت ا�ستعرا�ضات اجلي�ش
وبع�ض حفالت الأوبرا وبع�ض املظاهرات ،كما كنا ن�صور حفالت ختام العام الدرا�سي يف كلية فيكتوريا وغريها».
مل ِ
يكتف �ألفيزي بتلقني هذا ال�صبي ال�شاب ،مهام الت�صوير ال�سينمائي فح�سب ،بل �أ�سند �إليه �أعمال املونتاج ،وهى
�إحدى العمليات الأخرى التي �أعطته و�أك�سبته مهارة يف خ�صائ�ص هذا العامل اجلديد ،عامل ال�سينما ،وهو ما ي�ؤكد �أن هذا
ال�سكندري اخلواجة �ألفيزي �أورفانيللي وجد يف هذا ال�شاب مبتغاه؛ �إذ لديه من القدرات ما يجب �أن توظف ب�شكل جيد
وجاد ،وال مانع لديه من تعلم �أية حرفة يف جمال �صناعة ال�سينما والأفالم ،وكان املونتاج يتم على كل ن�سخة من ن�سخ
الفيلم ،ونذكر منها فيلم «حتت �ضوء القمر»(.)11
يف ذلك الوقت كان �ألفيزي �أورفانيللي ،يقوم بتحمي�ض وطبع الأفالم ال�سينمائية للغري ،وكانت هناك بداية ق�صة
جديدة يف حياة عبد احلليم ن�رص ،فقد تعرف على �صانع �أفالم جديدة يدعى «توجو مزراحي» ،حيث �صور له فيلمه الأول
�أو �أجزاء منه ـ الكوكاكيني ـ لدى �ألفيزي ،وكذلك حتمي�ضها وطبعها ،وكانت هذه هي مهام عبد احلليم ن�رص داخل
معامل �أ�ستوديو �ألفيزي ،بل �إن �ألفيزي بد�أ يدفع بهذا ال�شاب خطوة �أخرى يف طريق �صناعة ال�سينما عندما ا�صطحبه معه
كي ي�سجل بع�ض الأفالم الروائية الطويلة خا�صة عندما دخل «توجو مزراحي» عامل الإنتاج ال�سينمائي امل�ستمر و�صار �ألفيزي
مت�شعبا ومتعدد اجلوانب ،فكان البد ل�ساعده الأمين من التحرك معه يف اجتاهات عديدة �أ�صقلت لديه قدراته
�أورفانيللي
ً
ك�صانع َّ
ومكنته من الولوج �إىل عامل ال�سينما من �أو�سع �أبوابه يف التجربة الأوىل عندما �ساهم معه ب�شكل بدائي يف فيلم
«�أوالد م�رص» وكم�ساعد يف التجربة الثانية لتوجو مزراحي «املندوبان» وهو حلم مل يكن ي�ستطيع �أن ي�صل �إليه عبد احلليم
ن�رص �إال من خالل «�ألفيزي �أورفانيللي» الذي علم هذه املوهبة واكت�سب الرهان �رسي ًعا ف�صارت ركيزة يعتمد عليها.
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راتبا �شهر ًّيا �سبعة جنيهات ،وهو مبعايري هذا الزمن راتب �أحد كبار
يف هذا الوقت كان عبد احلليم ن�رص يتقا�ضى ً
موظفي الدولة؛ حيث كانت رواتب الأفندية ترتاوح ما بني الثالثة �إىل ال�ستة جنيهات ،ولكن عبد احلليم ن�رص وجد �أن هذا
كثريا من املجهود املبذول ،ووثق يف قدراته الفنية ،فذهب �إىل �أ�ستاذه ومعلمه يطلب زيادة هذا الراتب! يف
الراتب �أقل ً
الوقت الذي كان �أخوه حممود ن�رص يعمل �صبيًّا لدى �ألفيزي �أورفانيللي ـ وكان عمره يف حدود  13عا ًما ـ وملدة عامني
بدون �أجر �سوى تعلم هذا الفن ،وعندما وجد �أورفانيللي �أنه �أجاد حرفية الت�صوير الفوتوغرايف �أعطاه �أجر �شهر وقدره
جدا ـ مع امل�صور الفوتوغرايف ال�شهري يف ذلك الوقت �أورفانيللي ،عملت معه
ريال( ...« .)4كانت البداية ـ و�أنا �صغري ًّ
كم�صور فوتوغرايف بالأ�ستوديو اخلا�ص به وذلك ملدة عامني ـ مل �أتقا�ض �أي �أجر �سوى �أنني تعلمت هذا الفن ـ وكان هذا
أجرا قدره  4ريال يف ال�شهر وكان هذا
جدا؛ لأنني تعلمت ً
املقابل ً
مفيدا ًّ
جيدا مما �أجرب �أورفانيللي على �إعطائي بعد عامني � ً
كبريا ج ًّدا.)12(»...
الأجر ً

ُر َّب �ضارة نافعة

فماذا قدم �ألفيزي �أورفانيللي لعبد احلليم ن�رص بعد هذا اجلهد وهذا التعلم؟ وكيف كان رد فعل عبد احلليم ن�رص حيال
موقف �أورفانيللي الإيجابي وال�سلبي؟
بطبيعة احلال مل يكن �ألفيزي �أورفانيللي يعتمد على عبد احلليم ن�رص فقط يف �أ�ستوديو املن�شية ال�صغرى ،بل كان
هناك فريق عمل �آخر م�ساعد يف ذلك الوقت ،فقد كانت هناك عنا�رص �أخرى يجري �إعدادها (برونو �سالفي ،كليليو،
فرن�سوا فاركا�ش ،بالإ�ضافة �إىل ال�صبي يف ذلك الوقت حممود ن�رص) ،وحقيقي �أن عبد احلليم ن�رص كان �ساعده الأمين
الفتى الذهبي الذي يلتقط كل �شيء و�أي �شيء يف ي�رس و�سهولة و�إتقان و�رسعة ومواظبة ،لكن هناك التزامات �أخرى
مربرا لعدم رفع �أجر عبد احلليم ن�رص ال�شهري لي�صل �إىل ت�سعة جنيهات بد ًال من �سبعة� .إن االعتزاز بالنف�س
وجدها �ألفيزي ً
والكرامة والكربياء دفع عبد احلليم ن�رص �إىل التهديد برتك العمل لقدراته الفنية والذهنية واحلرفية التي وجد نف�سه عليها ،مما
�ألزم �ألفيزي �أن يتعامل معه بلغة اجلنتلمان ،و�أطلق له حرية االختيار ،فاختار �أن يرتك العمل لدى �ألفيزي �أورفانيللي وهو
ال يدري �إىل �أين تكون املحطة التالية مع هذه التجربة التي اكت�سبها ،وال�صيت الذي كان يدور يف فلكه ،فقد عرفه كل
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العاملني يف الو�سط ال�سينمائي يف �أوائل الثالثينيات ،وتعامل مع عدد منهم من خالل بالتوه و�أ�ستوديو ومعمل هذا اخلواجة
ال�سكندري الذي راح ي�ؤ�س�س م�ؤ�س�سة خا�صة ب�صناعة ال�سينما ويخرج من حتت يديه جمموعة من م�صوري ال�سينما ،و�صار
لكل منهما ـ �أورفانيللي ون�رص ـ ح�ساباته اخلا�صة.
عبد احلليم ن�رص يعرف متا ًما �أنه مهني قدير رغم �صغر �سنه« :لقد مار�ست كل �شيء يف �صناعة ال�سينما ،كنت امل�صور
تقريبا؛ من حيث الطبع والتحمي�ض و�أي�ضا فن املونتاج»( ،)13وكانت الوظيفة لدى
ومدير الت�صوير وامل�سئول عن الفيلم ً
م�صدرا م�ضمو ًنا من الرزق يدفع منه �أمور حياته من م�سكن وم�أكل وم�رشب وتنقالت ،وكما قلنا فقد كان
�ألفيزي توفر له
ً
وعي�شا كر ًميا بني �أقرانه ،ولكن ها هو �ألفيزي لأول مرة (يركب دماغه) ،فقد قدم ل�ساعده الأمين
الراتب يعطيه مكانة ً
م�ساعدا له ،ووجد عبد احلليم ن�رص نف�سه دون
�شهادة تفيد �أنه �أتقن العمليات الفنية وبخا�صة الت�صوير ال�سينمائي ،و�أنه كان
ً
عمل ،وعلى غري هدى ظل يقلب تلك الأمور يف ر�أ�سه وهو ال يدري �إىل �أين تكون حمطته التالية.

لقاء مع توجو مزراحي

و�سط هذه ال�رصاعات بني النف�س املعتزة بالكرامة والكربياء ،ورف�ض العمل والبحث عن م�صدر �آخر ،يظهر رجل
�آخر يف حياة هذه العبقرية ال�سينمائية الوليدة ،رجل تعامل معه على هام�ش �أ�ستوديو �ألفيزي يف بع�ض �أعماله �سواء كانت
م�ساعدا مع �ألفيزي ،مل يكن هذا الرجل �سوى فنان ال�سينما امل�رصية وم�ؤ�س�س مدر�سة الإ�سكندرية يف
ت�شغي ًال للغري �أو
ً
الإخراج ال�سينمائي «توجو مزراحي» ،عندما تالقيا على �إحدى بقاع كورني�ش الإ�سكندرية فج�أة ،وبدون �أية منا�سبة �أو
لقاء حمدد �سلفًا�« :أح�س�ست بيد تخبط على كتفي يف حنو ،وا�ستدرت لأرى خلفي توجو مزراحي ،كان توجو يعرفني،
فقد قمت بت�صوير فيلم له �أثناء عملي مع �أورفانيللي»(.)14
�إذن هي هدية ال�سماء ،فقد ذهب توجو �إىل �أورفانيللي؛ لالتفاق معه على �أعمال جديدة خا�صة به ،ووجد �أن جدول
�أورفانيللي مزدحم يف التوقيت الذي حدده توجو مزراحي ،بحث عن عبد احلليم ن�رص ،لكنه مل يكن موجو ًدا هناك ،فقد
تو�سم توجو يف ال�شاب عبد احلليم ن�رص م�رشوع م�صور �سينمائي ميكن �أن يحل له معادلة ت�صوير �أعماله ال�سينمائية ،وانتهز
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توجو هذه الفر�صة وحدثه عن م�رشوعاته القادمة�« :أجبت :زي ما �إنت �شايف! قلت له و�أنا �أمد يدي بال�شهادة التي ح�صلت
عليها من �أورفانيللي ،فقر�أها على عجل وقال يل :يبقى اتفقنا� ،أنا رحت لك هناك عل�شان �أتفق معاك على �شغل ،لكن ما
دام لقيتك اتفقنا ،ود�س يده يف جيبه و�أخرج ثالثني جني ًها دفعها يل وهو يقول دي ماهية ثالثة �أ�شهر»(.)15
مل ي�صدق عبد احلليم ن�رص نف�سه من �شدة اجلدية التي كان عليها توجو مزراحي ،فقد كان �صادقًا معه ،لي�س هذا
أي�ضا اعترب عبد احلليم ن�رص �أن هذا الت�رصف تقدير ملجهوده ،بالإ�ضافة �إىل �أن توجو مزراحي قد قام بتوفري مبلغ
فح�سب بل � ً
جمتهدا
م�صورا �سينمائيًّا
�آخر من املال �أكرب بكثري مما يدفعه �ألفيزي �أورفانيللي ،و�أن النتيجة قد تكون واحدة ،ولكنه ك�سب
ً
ً
وجيدا ،وودعه توجو مزراحي�« :أول ما �أرجع من �أوروبا حاطلبك وحن�شتغل على طول»(.)16
وجا ًّدا
ً
وحتديدا �شارع حجر النواتية
يف منطقة الرمل ـ وعلى وجه اخل�صو�ص منطقة باكو�س ال�شعبية املتاخمة حلي جليم الراقي
ً
وجد «توجو مزراحي» غايته ،مكا ًنا معزو ًال ناحية �رشيط �سكة حديد ـ قطار �أبي قري ـ �أطلق عليه مب�صطلح الع�رص جراج،
م�ستوفيا ال تتعدى م�ساحته مائتني وخم�سني م ًرتا مرب ًعا ،وقرر �أن يكون هو �أ�ستوديو «توجو مزراحي» رابع �أ�ستوديو
مكا ًنا
ً
يقام يف الإ�سكندرية بعد �أ�ستوديو ال�رشكة امل�رصية الإيطالية ،و�أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي ،و�أ�ستوديو كوندور فيلم
لإبراهيم وبدر الما� .أقيم الأ�ستوديو ناحية �صحراء فيكتوريا ـ جهزه توجو مزراحي؛ كي يكون بالتوه ي�صور فيه �أعماله
متقدا يحب ال�سينما ويحاول
ال�سينمائية ،وهو �أ�ستوديو متوا�ضع مبعايري تقييم الع�رص احلديث ،ولكن عنا�رصه كانت �شابًّا ً
�أن يقدم ما هو جديد.
«كان يدير الأ�ستوديو ثالثة �أفراد ال غري»( ،)17هذا ما �أكده الراحل حممود ن�رص فقد كان الأ�ستوديو ً
مملوكا للمنتج
واملخرج والقا�ص «توجو مزراحي» ويقوم ب�أعمال الت�صوير و�إدارته من �إ�ضاءة وطبع وحتمي�ض ومونتاج عبد احلليم ن�رص،
بالإ�ضافة �إىل حممود ن�رص الذي انتقل كم�ساعد لأخيه يف هذا العمل ،وتعلم على يديه فنون الت�صوير والإ�ضاءة وعمل
املونتاج واملعمل ـ عندما كان يذهب مبا مت ت�صويره �إىل معامل �أ�ستوديو �ألفيزي لتنفيذ العمليات الفنية هناك ـ وهو ما ي�ؤكده
حممود ن�رص« :كانوا يح�رضون لفيلم با�سم الدكتور فرحات الذي يخرجه توجو مزراحي ،وترك الت�صوير لعبده ن�رص،
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كنت �أقوم مب�ساعدته ،كم�ساعد م�صور مقابل �أجر قدره جنيهان �شهر ًّيا بالإ�ضافة �إىل �أبونيه جما ًنا لركوب الرتام»( ،)18لي�س
هذا فح�سب« :بل كم�ساعد �إ�ضاءة ومونتاج ومعمل وعامل عر�ض لر�ؤية ما �صورناه»(.)19
كان ُع ْم ُر حممود ن�رص يف ذلك الوقت جتاوز اخلم�سة ع�رش عا ًما بقليل.

�إنتاجات �أ�ستوديو توجو مزراحي

�أ�ستوديو توجو مزراحي و�إنتاجاته التي قدمت حتى نهاية الثالثينيات كانت تقوم على عاتق ه�ؤالء الرجال الثالثة،
وجنح «توجو مزراحي» يف ا�ستخدام جنوم عنا�رص الفرجة يف هذا الزمان مثلما جنح �ألفيزي �أورفانيللي يف �أن يقدم اخللطة
ال�سحرية لنفاذ الأفالم �إىل اجلماهري وتواليها وارتباط النا�س بها ،لي�س هذا فح�سب بل كانت بداية �إبداعية لكل من توجو
مزراحي ـ وتلك ق�صة �أخرى ـ وعبد احلليم ن�رص الذي وجد نف�سه لدى توجو ،له مطلق احلرية يف الإبداع لل�صورة
�سواء كانت داخل البالتوه �أو خارج الأ�ستوديو ،ور�سم معامل �أخرى ل�صورة مدر�سة الإ�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائي
ا�ستكما ًال لعنا�رص ال�شق الأجنبي فيها ،لكن بدا �أن هذا
ال�شاب ال�صغري الذي مل يتجاوز الثانية والع�رشين ينطلق
أي�ضا من موهبته
كثريا ،ف�أعطاه الكثري � ً
يف عامل �أحبه ً
ومزاجيته وقريحته �إ�ضافة �إىل ذلك جنوم الأفالم التي
تعامل معها يف هذه الفرتة والتي تركت نف�سها بني يدي
عبد احلليم ن�رص يعرب من خاللها عن التفاعالت الدرامية
يف الن�صو�ص ال�سينمائية املختلفة والتي اعتمدت ب�شكل
�أ�سا�سي ورئي�سي على املفارقات �سواء كانت كوميدية
�أو تراجيدية.
�شالوم و�أحمد احلداد يف فيلم "العز بهدله" عام 1937م
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�شالوم

فوزي اجلزايريل و�أحمد احلداد يف فيلم "البا�شمقاول عام 1940م

فيلما خالل تلك الفرتة الزمنية ـ حتى �أوائل الأربعينيات ـ قدمها كم�صور عبد احلليم ن�رص
ما يقرب من خم�سة ع�رش ً
مع توجو مزراحي ـ منها فيلمان فقط لف�ؤاد اجلزايريل ـ لكن ال�سمة الهامة فيها �أن �أبطال تلك الأعمال هم الثنائي ال�شهري يف
ال�سينما امل�رصية فوزي و�إح�سان اجلزايريل وكذلك جنم م�رص الأ�سمر ـ بربري م�رص الوحيد ـ علي الك�سار ،فقد �شكلوا
جدا �أعادت
أدوارا كوميدية تعتمد على امل�ؤلف ،منها �أفالم هامة ًّ
غالبية الأفالم املنتجة من خالل �أ�ستوديو توجو ،ولعبوا � ً
اكت�شاف وقراءة ال�سينما امل�رصية من جديد (لغة �إخراج ولغة �صورة) بداية من :املندوبان ،الدكتور فرحات ،البحار ،التي
�أعيد �إنتاجها بطاقم من املمثلني اليونانيني ومن �إخراج توجو مزراحي ،العز بهدلة ،عثمان وعلي ،البا�شمقاول ،و�صو ًال
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دائما
�إىل قلب امر�أة� ،إنتاج عام 1940م ،وهو ما �سوف نحاول �أن نعيد قراءته فيما بعد ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام املمكن ً
داخل الأ�ستوديو من حمدودية الإ�ضاءة واملناظر ،وحماولة وجود فوا�صل ـ عبارة عن م�شاهد خارجية تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي
على عن�رص املكان ،الطريق ،ميدان ،الكورني�ش ،حمطة ،فندق ،حديقة ،مبنى ال�صحة العاملية� ...إلخ ،من العنا�رص
اجلذابة ملدينة الإ�سكندرية ،رغم بطء حركة الكامريا وحجمها و�صعوبة التنقل بها من مكان لآخر بي�رس و�سهولة ،لكن
الأكيد �أن عبد احلليم ن�رص من خالل ما �صوره يف تلك الفرتة �أكد على جتاوزه لإبداع �أ�ستاذه �ألفيزي �أورفانيللي ،و�صـاغ
من فكره وجهده بناء مدر�سة الإ�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائي ب�شكل خمتلف.

الدكتور فرحات قبل البداية

البداية احلقيقية لعبد احلليم ن�رص مع فيلم الدكتور فرحات التي تدور حكايته حول مدير �أحد الفنادق بالإ�سكندرية
وبحثه عن مرتجم ليعمل لديه ،ويت�صادف �أن يذهب فرحات �إىل الفندق بح ًثا عن عمل فيدفع كي يعمل يف هذه الوظيفة
ـ يلعب الدور فوزي اجلزايريل ـ يف هذا الفندق يتعرف فرحات على الدكتور حلمي ـ يلعب الدور توجو مزراحي ـ وهو
الذي يتخفى وال يعلن عن و�صوله حتى يخترب نونا ـ �أمينة حممد ـ ومدى حبها ل�شخ�صه �أو ملكانته ،يف هذا الفندق يوافق
فرحات �أن يلعب دور حلمي ،ويتقدم �إىل والد نونا للزواج منها ،لكن نونا ت�شعر بعدم رغبتها يف االرتباط به و�أنه ال ميكن
طبيبا ،فتقرر هي و�صديقتها حتية ـ حتية حممد قبل �أن تكون حتية كاريوكا ـ �إرهاق هذا الطبيب وم�ساعدتها من
�أن يكون ً
�أجل �أن يطف�ش ويقرر الرحيل ،بينما يقرر الدكتور حلمي �أن يلعب دور املوظف الب�سيط من �أجل �أن يخترب نونا ...ي�سقط
فرحات �رصيع الرحالت وال�سهرات التي تعدها نونا وحتية ،يقوم حلمي ليعالج فرحات ويك�شف عن �شخ�صيته ويتزوج
نونا ،بينما يقدم فرحات �إىل زوجته �أم حممد.
يف هذا الفيلم يعتمد توجو على كوميديا املوقف وحماولة حتقيقها �سينمائيًّا عرب �صورة عبد احلليم ن�رص ،بداية من
مرورا بكل امل�شاهد اخلارجية التي اعتمد فيها عبد احلليم ن�رص على �أن يكون مادة جاذبة لعني
و�صول الدكتور حلميً ،
املتفرج من ميناء و�شواطئ وطريق الكورني�ش ،فقد تعلم من جتربة «املندوبان» التي �شارك فيها �ألفيزي �أورفانيللي ،ور�سم
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م�ستخل�صا ع�شقه
بع�ض �صور احلياة اليومية لدى �أحد احلالقني �أو ميدان املن�شية� ،أو �شاطئ الإ�سكندرية والقوارب الرا�سية،
ً
للمكان و�شاعرية ما يراه كي يعك�س من خالل �صوره ال�سينمائية خا�صة م�شاهد البالج والكورني�ش ،رغم حمدودية ال�صورة
نظرا لكرب حجم الكامريا وثباتها
م�ستخد ًما الإ�ضاءة الطبيعية ال�ساطعة يف حماولة تقدمي تلك اللوحات املبذول فيها جهد كبري ً
و�إدارتها كما �سبق و�أن ذكرنا �إ�ضافة �إىل حماولة الهروب من البالتوه نظرا ل�ضعف الإمكانيات به .ويف تقديرنا هي حماولة
للخروج عن امل�ألوف؛ حيث الأحداث كانت تدور داخل علب� ،أو من حجرة �إىل �أخرى ،وميكن �أن جندها يف بع�ض
الأفالم املنتجة يف الفرتة نف�سها ،ولكن ما يعنينا هنا هو �إمكانية احلركة يف امل�شاهد اخلارجية وت�صويرها الذي يرجع كما
�سبق و�أن ذكرنا لقدرات ال�صانع ـ امل�صور عبد احلليم ن�رص ـ على ت�صوير مثل هذه امل�شاهد يف ال�سينما الوثائقية وال�رشائط التي
عمل عليها خالل تواجده لدى �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي ،بالإ�ضافة �إىل قدرة عبد احلليم ن�رص على �إ�ضاءة الوجوه املختلفة
أي�ضا لديه املعرفة بخفايا الت�صوير ال�سينمائي فيتحقق من خاللهما اختيار الزوايا املنا�سبة ،وخلق اجلو
والتن�سيق مع توجو وهو � ً
العام لكل م�شهد مع الو�ضع يف االعتبار خلق التوازن داخل الكادر وامليل �إىل الناحية اجلمالية للم�شهد ب�شكل عام ،لذا ي�أتي
املمثل يف املقام الأول ليظهر يف �أح�سن �صورة مبا يتوافق من �إ�ضاءة تربز دوره وتقربه من املتفرج� ،إ�ضافة �إىل هذا تواجد
كوميديا املوقف وتتابع الأحداث و�إيقاع الفيلم .كل ذلك ناجت عن وحدة امل�شهد واملونتاج بني اللقطات املختلفة.

خربة الرواد يف مدر�سة الإ�سكندرية

يقول عبد احلليم ن�رص�« :صناعة ال�سينما يف م�رص قامت على �أكتاف عدد من الرجال املجازفني»(.)20
رمبا كانت تلك املقولة هي �إحدى مفاتيح ال�شخ�صية اخلا�صة برواد ال�سينما امل�رصية من مدر�سة الإ�سكندرية يف الت�صوير
والإخراج ال�سينمائي ،وهى داللة على مدى الإبداع واالبتكار واملحاولة من �أجل التغلب على ال�صعوبات الأوىل التي
�شاهدتها هذه ال�صناعة منذ الزمن الأول ،فقد اعتمدت على اكت�ساب فنون احلرفية من خالل العمل ونظرية اخلط�أ وال�صواب
و�أن الفر�صة �أتيحت للمغامرين واملجازفني فقط يف �أن ي�شقوا طريقهم بثبات ،والعمل يف كافة املهن واحلرف القائمة عليها
هذه ال�صناعة وعدم اخلوف من قلة الإمكانيات والتغلب عليها باجلهد والعطاء ،وبالتايل خلق مدر�سة ذات طبيعة خا�صة هي
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مناخ املتو�سط الذي ي�سمح للمبدع ال�سكندري ب�إيجاد احللول املنا�سبة يف الوقت املالئم؛ بالإ�ضافة �إىل طبيعة ه�ؤالء الرجال
من حيث املوهبة التي كللت طريق النجاح بالعزمية والإ�رصار ،و�إال كان م�صريهم الإهمال والن�سيان ،فالتاريخ ال يذكر
�إال العالمات الفارقة.
يقول مدير الت�صوير �سعيد �شيمي(« :)21بد�أ �أ�ستاذنا ـ عبد احلليم ن�رص ـ كال�سيكي املنهج كما نعلم من مدر�سة
الإ�سكندرية وعلى يدي معلمه �ألفيزي �أورفانيللي ،ولكنه تفوق على معلمه وكل جيله ،بد�أ ي�ستخل�ص لنف�سه ما ميكن �أن
ن�سميه ـ الكال�سيكية املتقدمة واملتقنة ـ التي يدخل بني جوانبها بناء �ضوئي به كثري من الإ�ضاءة الالزمة �أو �إ�ضاءة املوقف،
والتي تنف�صل وتبتعد عن القالب الكال�سيكى اجلامد الذى مييل �إىل مراعاة اال�شكال التقليدية املتعارف عليها».
حقيقة الأمر �إن ما قاله �سعيد �شيمي عن عبد احلليم ن�رص يف هذه اجلزئية ما هو �إال التطور الطبيعي الذي �أ�ضافته مدر�سة
الإ�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائي و�أ�سفر يف نهاية الأمر عن ال�صورة الب�رصية يف ال�سينما امل�رصية ب�شكل عام وفيما قدمه
م�صورو الإ�سكندرية ب�شكل خا�ص ،رمبا تفوق عبد احلليم ن�رص بقدرته على اال�ستمرار و�إثارة الده�شة �ش�أنه يف ذلك
�ش�أن معلمه �ألفيزي �أورفانيللي ،هذا ال�سكندري الآخر ،لكنهما �شَ َّكال ـ مما ال �شك فيه ـ مالمح هامة لتلك ال�سمات التي
�أ�شار �إليها �سعيد �شيمي ،ورمبا عند التعر�ض لبع�ض م�صورى تلك املدر�سة على وجه اخل�صو�ص تالحظ �أن تلك ال�سمات
امل�شرتكة فيما بينهم وبني �ألفيزي �أورفانيللي وعبد احلليم ن�رص هي ما متيز به كالهما (التوا�ضع والبعد عن الغرور ،وحماولة
ِّ
م�صاف
التفرد)� .إن الفرق يف العمر بينهما ع�رش �سنوات ،لكن كل واحد منهما جا َز َف من �أجل �أن ي�ضع ا�سمه الفني يف
الرواد دون �أن يجعل تلك ق�ضيته بل ما ينتجه من �أعمال فنية هي خري �شاهد على قدرتها الإبداعية ،خا�صة اكت�شاف عوامل
و�أماكن جديدة ت�شكل مالمح معاجلتهما للدراما عرب ال�صور املرئية ،فتلك الأماكن جعلت �إتاحة فر�صة الر�ؤية وامل�شاهدة
و�ضوحا عند تكثيف الدراما التي يعمل عليها �سينمائيًّا ،وبالتايل تقدمي بناء �ضوئي متقن معرب عن الأزمة �أو املوقف
�أكرث
ً
وبطبيعة احلال االبتعاد عن الأ�شكال الكال�سيكية التي بد�أت بها عمليات الت�صوير ال�سينمائي الأوىل وجتاوزها مرحليًّا بعد
أي�ضا يف �سوق ت�صوير الأفالم ال�سينمائية املوازية
ازدياد اخلربة واحلرفة واكت�ساب املعارف ومعرفة حجم و�إمكانيات العاملني � ً
للإنتاج الفيلمي ،وم�شاهدة التجارب املثيلة واملوجودة بال�سوق يف ذلك الوقت.
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تطور الأ�سلوب ال�سينمائي

أي�ضا نتيجة عمليات التطوير التي �صاحبت التح�سن يف نوعية حرفية �صناعة الأفالم وتطور
هذا الأ�سلوب تطور � ً
املعدات ،مثال ذلك اختالف نوعية الفيلم اخلام امل�ستخدم ب�شكل �أف�ضل �إىل جانب تطور �أدوات الإ�ضاءة ،التي كانت �أول
الأمر بدائية ،وقدرة مدير الت�صوير على حتريك الكامريا ب�شكل متدرج و�إيجابي ،وهو الذي �أعطى لنا توظيفًا �آخر لأحجام
اللقطات بد ًال من �إطالق املمثل �أو جمموعة املمثلني يف لقطة عامة ،لذا ظهرت �إمكانيات ال�صانع والكامريا يف االقرتاب
من املو�ضوع ب�شكل مركز �أو �إظهار جزء منه� ،إىل جانب ذلك مل يعد مو�ضوع الفيلم حكاية رتيبة جامدة ،بل ظهر عن�رص
خمتلف يف ال�رسد مع تطور املونتاج ب�إ�سهام حركة الكامريا واللقطات ،وبالتايل �أ�صبح هناك بناء ل�شكل امل�شهد املكون من
م�صورا فوتوغرافيًّا ـ
عدد من اللقطات مع االلتزام بالتكوين يف اللقطة ال�سينمائية ـ اعتما ًدا على خربة ال�صانع عندما كان
ً
م�صورا عن قرينه يف املهنة.
وهو الأمر الذي َم َّيز
ً
لذا فقد ا�ست�شعر عبد احلليم ن�رص ـ بعد فيلمه «البحار» الذي �صوره مع توجو مزراحي 1935م ـ �أن ال�صورة التي قدمها
يف هذا العمل �أتت خمتلفة متا ًما عن �سابق �أعماله ،ومتيزه و�سط �أقرانه من مديري الت�صوير ،فقد كان له موقف خا�ص به،
ودفاعا عن كونه مدير ت�صوير ،هذا العمل الذى �أ�شادت به ال�صحف يف ذلك الوقت ،ومل ت�رش �إليه بكلمة ،بل ان�صب
ً
الكالم و�صار يف اجتاه خمرج العمل «توجو مزراحي» ،مما حدا به �إىل خماطبة جملة العرو�سة والفن ال�سينمائي يف �أكتوبر
1935م يف غ�ضب �شديد؛ حيث مل يتم التنويه �إىل �شخ�صه يف هذا الفيلم ،وبالتايل قامت املجلة بالرد عليه يف �شكل
نقدا ل�رشيط «البحار» الذي �أخرجه املخرج ال�سكندري
اعتذار وتهنئة و�إ�شادة يف الوقت نف�سه« :ن�رشنا يف العدد ال�سابق ً
نواح و�شاء �ضيق املقام �إىل عدم ذكر ت�صوير ال�رشيط
توجو مزراحي ،وقد �أف�ضنا يف احلديث عن هذا ال�رشيط من عدة ٍ
خ�صو�صا عندما ذكرنا �أنه لي�س يف ت�صوير ال�رشيط ما ن�ؤاخذ (توجو) عليه ،و�إن كان حمرر هذه املجلة يعجب ب�شاب
ً
م�صـري ممن يتولون الأعمال الفنية كالت�صوير ال�سينمائي يف الأفالم امل�رصية ،هو الأ�ستاذ «عبد احلليم ن�رص»؛ لأنه عرف عنه
منذ �سنوات �شغفه بفن الت�صوير ال�سينمائي ،وتقدمه ال�رسيع يف فنه مما يب�رش مب�ستقبل باهر له .ف�إذا كان املحرر قد �أغفله يف
نقد �رشيط «البحار» فلي�س هذا عن ق�صد �أو لأن (ا�سم امل�رصي) مل يلفت نظره كما �شاء م�صورنا �أن يقول يف خطابه الذي
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�أر�سله ليعتب علينا فيه �إهمالنا �إياه ،ف�إذا كان املحرر قد �أ�شار �إىل «توجو» من ناحية الت�صوير ،فلأنه هو امل�سئول عن كل ما
يف ال�رشيط ولي�س يف هذا �إنكار ملجهود «عبد احلليم ن�رص»؛ لأننا �أول من �شجعه وع�ضده و�أبدى الإعجاب برباعته وقدرته.
ون�ضيف �إىل ذلك �أن «عبد احلليم» هو �أ�صغر م�صور �سينمائي م�رصي ،ف�سنه ال يتجاوز الثانية والع�رشين ،ومع ذلك فقد
خرجت من حتت يديه �أفالم تعترب غاية يف دقة الت�صوير و�صفاته ،ولعلنا بهذه الكلمة نكون قد قمنا بواجب الت�شجيع نحو
هذا الفنان ال�شاب جزاء كفاحه الفني وجهده ال�شاهد يف الأفالم املحلية التي قام بت�صويرها»(.)22
هذه �صورة لإح�سا�س فنان �شاب بقيمة عمله و�إبداعه ال�سينمائي وغريته نتيجة لعدم ذكر ا�سمه كمدير ت�صوير ل�رشائط
«البحار» ،واجلهد املبذول فيه ،و�شعوره بالتفوق و�سط جمموعة امل�صورين العاملني يف احلقل ال�سينمائي ،بل وتفوقه على
الكثريين ممن حوله ،وهي حلظة تتويج مل�شوار ـ رغم ق�رصه ـ يف عامل ال�سينما منذ �أن عمل لدى �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي
معلمه الأول عام 1929م ـ و�صو ًال �إىل فيلم «البحار» عام 1935م ،لذا بد�أ نبوغ هذا امل�صور ال�صغري «عبد احلليم ن�رص»
قدمه هذا امل�صور الفنان يف حياته كمدير ت�صوير كي ي�ستكمل م�سريته الفنية؟
ليبقى ال�س�ؤال الها ُّم � ّأي �أ�سلوب َّ
يقول �سعيد �شيمي(« :)23لقد بد�أ �أ�ستاذنا كال�سيكي املنهج كما نعلم من خالل جمموعة مدر�سة الإ�سكندرية ،وميكن
بكل �رصاحة �أن نطلق على �أ�سلوبه يف الت�صوير ب�أنه ال�سهل املمتنع؛ فهو يعطي لل�صورة ال�سينمائية داللة تبدو للوهلة الأوىل
كثريا من موا�صفات الوعي الفني الراقي واحل�س الب�رصي املرهف».
ب�سيطة ،ولكن يف جوهرها وحقيقتها حتمل ً

التجارب الأوىل و�سينما عبد احلليم ن�رص

رمبا لو تناولنا بع�ض الأعمال ال�سينمائية التي قدمها «عبد احلليم ن�رص» يف �سنواته الأوىل ب�شكل ع�شوائي ،جند �أن امل�سرية
تراوحت بني �أعمال �سينمائية ت�ؤكد دوره كم�ؤ�س�س من م�ؤ�س�سي مدر�سة الت�صوير ال�سينمائي يف مدر�سة الإ�سكندرية؛ حيث
يلعب امل�صور ال�سينمائي بالإ�ضافة �إىل جمموع املمثلني الدور الرئي�سي يف الت�أكيد على عن�رص ال�صورة� ،إمكانياتها وتوظيفها
للمواقف الدرامية التي تطر�أ على العمل من ت�صاعد احلبكة �أو ال�رصاع الدرامي نتيجة تبادل للمواقف �أو تناق�ضها وهو ما جنده
كمثال يف فيلم «العز بهدلة» �إنتاج عام 1937م ،يف هذا الفيلم ن�شاهد �شالوم ودكانه املجاور لدكان اجلزار الذي يعمل
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فيه �صديقه عبده �صبي اجلزار ،وقد ارتبطا ب�إ�سرت و�أمينة من �أجل الزواج ،ولكن الظروف احلياتية ال ت�ساعدهما ،ي�شرتي
�شالوم جمموعة من الأوراق ت�صلح ورق لف قدمية ومتهالكة وهو ال يدري �أنها �سندات ذات قيمة ،ويكت�شف بال�صدفة
ذلك عندما يحاول �أحد املارة �رشاء �سند ب�أكرث من قيمة الورق الذي ا�شرتاه ،ويتابعه من بعيد ليكت�شف �أن هذه الأوراق ما
هي �إال �سندات لها قيمة بالبور�صة ،فيذهب �إىل �صديقه عبده ويخربه ،فتتحول حياتهما من حالة ال�صعلكة �إىل رجال �أعمال
لهما بنك خا�ص با�سميهما ي�ضاربان يف البور�صة وهما اللذان ال يفقهان �شي ًئا يف عامل رجال الأعمال عن طريق لعبة �شهرية
ما�ض هي كعب �أحد اخلراف الذي ي�ستخدم يف اتخاذ القرار �أو �أي قرار م�صريي ،وتلعب قراراتهما لعبة
جدا يف زمن ٍ
ًّ
الرتبح ،ويتحوالن �إىل �أثرياء ،وينتقالن �إىل عامل �آخر ال يعرفانه؛ حيث املظاهر االجتماعية اجلديدة بالن�سبة لهما واحلفالت
واالرتباط مع ن�ساء من طبقة جديدة ،وما ي�صاحب تلك احلالة من تف�سخ يف القيم ،وانبهار بهذا الرثاء الذي يحول
حياتهما �إىل جحيم ،وتت�صاعد املواقف الدرامية لينهار البنك يف النهاية ويعلن �إفال�سه ويعودا من حيث �أتيا .يف هذا الفيلم
حيل ت�صويرية كثرية بع�ضها يقدم داخل الأ�ستوديو (املكتب ،دائرة املوظفني ،احلفالت والبذخ ،احلارة) و�أخرى خارج
الأ�ستوديو وهي قليلة يف تتبع �شالوم لل�شخ�ص الذي ا�شرتى منه ال�سند والذهاب �إىل منطقة حمطة الرمل ،مبنى ال�صحة
العاملية ،الكورني�ش من بعيد ،وهي بدايات حاول فيها عبد احلليم ن�رص االبتعاد عن ا�ستخدام الإ�ضاءة الغامرة للم�شهد
وا�ستخدام �إ�ضاءة ب�شكل خمتلف خللق حالة خا�صة لكل م�شهد والتعبري عنه ب�صور �سينمائية ب�سيطة وخمتلفة لي�ؤكد على
قدرته على ال�سيطرة يف توليف امل�شهد ب�رص ًّيا .والفيلم خمتلف بطبيعة احلال عن فيلم «املندوبان» �إنتاج عام 1935م والذي
�شارك فيه �ألفيزي �أورفانيللي ،لكنه ي�أتي يف الإطار نف�سه ،خا�صة اللقطات اخلارجية التي تعتمد على الإ�ضاءة الطبيعية.
�أما «البا�شمقاول» �إنتاج 1940م فهو منوذج �آخر �أكرث تقد ًما يف اختيار عنا�رصه ال�سينمائية ،بني التواجد يف القاهرة
وذهاب هذا البا�شمقاول ـ املعلم بحبح فوزي اجلزايريل و�صبيه ـ يف مهمة ر�سمية يف مدينة الإ�سكندرية والنزول يف فندق
مريامار؛ حيث تلعب امل�صادفات واملفارقات لعبة �أخرى بعد �أن تكلفه ميمي وزوزو �شكيب ب�أن يلعب دور الأ�ستاذ ح�سن
فايق الذي يرف�ض الزواج ب�إحداهما يف الوقت الذي ي�أتي �إىل الفندق العم ب�شارة واكيم لتتواىل املواقف مع ظهور �إحدى
املربيات التي يلهث وراءها املعلم بحبح ،هي �إح�سان اجلزايريل« ،يف هذه الأجواء هناك عنا�رص اتزان يف الإ�ضاءة الداخلية
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يف بهو الفندق وممراته وبع�ض احلجرات مع الإ�ضاءة التي تغمر املكان عند مدخل الفندق �أو يف احلديقة التي جتل�س فيها
املربية» ،وبني هذا وذاك هناك نقطة هامة هي تقدمي هذا البناء ال�ضوئي املتقن لكي يعرب تكثيفها عرب ال�صور ال�سينمائية ،ودون
م�صورا ،بل خلق حالة م�شهدية رغم ب�ساطة الفكرة وتكرارها بني وقت و�آخر ،وهي يف
جهدا
الإح�سا�س ب�أن وراء هذا ً
ً
وواع مثل «توجو مزراحي» الذى �أطلق يد «عبد احلليم ن�رص» و�صار ً
�رشيكا له
ت�صورنا �أن هذا امتياز العمل مع خمرج فاهم ٍ
يف �إبداعاته الأوىل.
أي�ضا يهمنا من هذه البيانات يف هذا املجال �أن نذكر �أن «عبد احلليم ن�رص» �أحد �أهم من قدموا �شخ�صيتني «علي
� ً
الك�سار» يف عام 1939م عندما قام بدور «غفري الدرك» وهو �إبهار يف ذلك الوقت؛ حيث �شخ�صية عثمان عبد البا�سط
العامل الفقري الذي يطرد هو وزميله عزوز من العمل يف �إحدى خطوط �إ�صالح �أ�سالك التليفون والتلغراف بعد �أن �شاهده
�صاحب العمل وهو يحب خادمته ويغازلها ،لتبد�أ رحلة البحث عن عمل جديد ،ويجد فر�صة لدى �رشكة «علي بك» وفى
�سببا ،لكن زميله بندق يجد ال�رس يف هذا الت�شابه
هذه ال�رشكة يجد �أن اجلميع يعاملونه باحرتام مبالغ فيه وال يدري لذلك ً
بينه وبني «علي بك» .وفى هذا الإطار يخلق توجو مع عبد احلليم كوميديا املوقف التي ت�ستمر حتى ُت�رسق خزينة ال�رشكة،
وي�شك اجلميع يف ت�رصفات «علي بك» يف الوقت الذي يهرب فيه عثمان وبندق بح ًثا عن ال�سارق ،وعندما يتمكنا من
القب�ض عليه وتقدميه �إىل ال�رشكة يظهر «علي بك» احلقيقي ،ليفاج�أ املوظفون بوجود اثنني «علي بك» وعندما تتجلى احلقيقة
يقرر «علي بك» �إعطاء عثمان وبندق وظيفة لديه .يف هذه الفرتة كان لظهور علي الك�سار على ال�شا�شة ب�شخ�صيتني يتقابالن
م ًعا على �رشيط واحد وفى م�شهد درامي واحد اكت�شاف للأعاجيب ال�سينمائية وهو �شيء مل يحدث يف ال�سينما امل�رصية
من قبل ،وهذه اخلدعة والرباعة ال�سينمائية مرجعهما ا�ستخدام عبد احلليم ن�رص للت�صوير على �رشيط الفيلم ل�شخ�صيتني،
الأوىل :بوجهها وهي ال�شخ�صية الرئي�سية ،والأخرى من الظهر �أو خلف الر�أ�س لل�شخ�صية ال�شبيهة ،واالنتقال من كادر
�إىل �آخر مع ا�ستخدام املونتاج يف الت�أكيد على تواجد ال�شخ�صيتني وهي �إحدى احليل ال�سينمائية التي مل تكن مطروقة من
قبل لكنها كانت بداية لأعمال �سينمائية �أخرى ق ُِّدمت فيما بعد.
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يف فيلم «الدكتور فرحات» الذي �أُنتج عام 1935م ،جند جمموعة من امل�شاهد اخلارجية تتم بني �أمينة حممد وحتية
كاريوكا (حتية حممد) وفوزي اجلزايريل �سواء كانت يف امليناء �أو البالج �أو ا�ستخدام الطائرة والتنزه على الكورني�ش،
ي�ستخدم فيها عبد احلليم ن�رص الكامريا يف تقطيع امل�شاهد ـ مل يكن التقطيع املتعارف عليه فيما بعد ـ لكنه حاول بناء ال�شكل
امل�شهدي با�ستخدام عن�رص ال�شباب لدى �أمينة حممد والكهولة لدى فوزي اجلزايريل ،وا�ستعرا�ض عن�رص املكان و�صياغته
ب�رص ًّيا عرب ا�ستخدام املمكن واملتاح يف وقت كانت تلك من امل�شاهد ال�صعبة ،خا�صة ركوب البحر ،فيقدم �صور
قطاعا �أكرب لل�صورة
متالحقة وكثيفة لداللة متكنه احلريف من �آلة ثابتة �أثناء اللقطة� ،إىل �آلة تتحرك �أفقيًّا على حمورها مت�سح ً
ال�سينمائية ،وهو �شكل البان  Panالذي مل يكن متعارفًا عليه ،كذلك تحَ َ ُّرك الآلة ـ الكامريا من �أعلى �إىل �أ�سفل حركة
 Tiltتلت وت�سجيل حدث ب�سيط وحدث معقد.
جدا �أو اللقطة القريبة) ،بل معظم الأحداث كانت
� ً
أي�ضا مل تكن هناك تلك القواعد اخلا�صة مبو�ضوع (اللقطة القريبة ًّ
ت�سجل عرب اللقطة املتو�سطة �أو اللقطة البعيدة ،لكن عبد احلليم ن�رص ذهب �إىل نقطة هامة هي اال�ست�شعار باملوقف الدرامي
جدا �أو اللقطة القريبة يف امل�شاهد
وما ميليه عليه ،لذا بد�أت لديه ح�سا�سية خا�صة وانفعاله بامل�شهد وتق�سيمه �إىل اللقطة القريبة ًّ
إح�سا�سا بعدم اجلمود وتدفُّق وحدة امل�شهد رغم �صعوبة احلركة ،لكنه ا�ستطاع جتاوز ذلك يف �إطار
اخلارجية فتخلق �
ً
التدريبات ال�سابقة عندما كان يقوم بت�سجيل امل�شاهد الإخبارية لدى �ألفيزي.

خ�صو�صية الأ�سلوب عند عبد احلليم ن�رص

من املهم ج ًّدا عند م�شاهدة امل�شاهد الداخلية التي يتم تنفيذها مالحظة قدرة عبد احلليم ن�رص على بناء الإ�ضاءة يف
خلفية املمثل �أو جمموعة املمثلني بعمل �إ�ضاءات وظالل عاك�سة متلأ هذا الفراغ البادي يف اخللفية ،وتطور بعد ذلك يف
�أعماله؛ حيث حتتوي اللقطة على وحدة �ضوئية تتناغم مع طبيعة الأداء واملوقف ،وهو ما جنده يف حجرة البنك «بنك
�شالوم» يف فيلم «العز بهدلة»� ،أو لي ًال عند �رسقة خزينة ال�رشكة يف «عثمان وعلي» �أو لدى اجلواهرجي وامل�ست�شفى يف
«�سلفني  3جنيه» ،وحجرات الفندق يف «البا�شمقاول».
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هذه الت�أثريات الظلية وتقطيع امل�شاهد تبدو كوحدات درامية ،لكل لقطة بناء خا�ص بها من الإ�ضاءة ت�أتي يف �سياق
�إ�ضاءة امل�شهد بالن�سبة للممثل مع وجود �إ�ضاءة غامرة هي �إحدى ال�سمات اخلا�صة بعبد احلليم ن�رص يف �إي�صال مفهومه اخلا�ص
بنوعية اللقطة وعالقاتها بامل�شهد ككل ،وهو الأمر الذي �أدى �إىل و�صوله �إىل ما ميكن �أن ن�سميه �إ�ضاءة الأزمة وجناحه
يف التعبري عن اللحظة بالإ�ضاءة وطرق تنفيذها ،والتي جعلت منه �أحد الذين برعوا يف الت�أكيد على قدراته وتواجد منهج
ومدر�سة خا�صة به ،هذا ما �سوف جنده فيما بعد وب�شكل وا�ضح و�رصيح عندما يكت�شف «توجو مزراحي» «ليلى مراد» من
جديد.

قدم عبد احلليم ن�رص جمموعة كبرية
من �أعمال الفنانة الكبرية «ليلى مراد»
ب�شكل خمتلف متا ًما عن �سابق تقدميها يف
الأعمال الأوىل ،كمغنية يف فيلم بهيجة
حافظ «ال�ضحايا» ،وحتى مع الفنان
الكبري حممد عبد الوهاب يف فيلم «ممنوع
احلب» ،فقد وجد يف هذا الوجه اخلا�ص
بليلى مراد �شك ًال جماليًّا �أخاذًا؛ حيث اتبع
ً
تكنيكا نورانيًّا جتميليًّا مما �أدى �إىل التعاطف

ليلى مراد الوجه املالئكي

معها ،فقام ب�إ�ضاءتها من الأمامية بزاوية
منخف�ضة قلي ًال عن منت�صف ارتفاع الوجه،
وميزة هذه الإ�ضاءة �أنها تنري الوجه بدون ظالل وتعمل على فرده و�إظهار مواطن اجلمال فيه»(.)24
الوجه املالئكي الفنانه ليلى مراد
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كيف ا�ستخدم وجه ليلى مراد

وهو منوذج يف �إ�ضاءة الوجوه جاء عرب التعبريية الأملانية الأوىل وا�ستمرت زم ًنا ،واختفى فرتة وعاود الظهور عندما
قدمت ال�سينما العاملية جريتا جاربو ،وهو متاثل ظل موجو ًدا يحيط بكل من ليلى مراد طوال حياتها الفنية خا�صة يف �أعمال
أي�ضا لدى فنانة ال�سينما العاملية «جاربو» وانتها ًء باعتزال ليلى مراد العمل ال�سينمائي يف قمة هذا الوهج
عبد احلليم ن�رص ،و� ً
واحل�ضور والت�ألق.
وحمببا،
كانت البداية يف فيلم «ليلى بنت الريف» �إنتاج عام 1941م ،وهو الذي �أعطى ليلى مراد �شك ًال خمتلفًا
ً
وخلق بينهما وبني املتفرج ً
رباطا عاطفيًّا يف التلقي والإح�سا�س بعن�رص اجلمال البادي يف هذه (اللقطة ال�ساحرة) �سواء كانت
عند �إلقاء �أغانيها �أو الأداء التمثيلي وهو ما �أكده فيما بعد يف �أعمال كثرية «ليلى بنت مدار�س» عام 1941م ،و»ليلى يف
الظالم» �إنتاج عام 1944م ،وتلك الأعمال من �إخراج توجو مزراحي ،و�أعاد عبد احلليم ن�رص �صياغة هذا الوجه يف
�أبهى عنا�رصه اجلمالية فيما بعد عرب �سل�سلة من �أعمال �أنور وجدي عندما قدم معه «ليلى بنت الأغنياء» �إنتاج عام 1946م،
و»قلبي دليلي» �إنتاج عام 1947م ،و»عنرب» �إنتاج عام 1948م ،و»غزل البنات» �إنتاج عام 1949م ،وحتى فيلم «�شاطئ
الغرام» �إنتاج عام 1950م رائعة بركات .كان ن�رص ي�ستعمل قط ًعا ظلية يف جزء من �أ�سفل الوجه وعند منطقة نهاية الفم
والذقن ،والظل قليل بكثافة ولي�س حاد القطع ـ بالكاد ُيالحظ ـ مما يجعل للوجه امل�ستدير �شبه �إطار منقو�ص ي�ساعد على
حتديد جمال الوجه ويعمل على امل�ساعدة يف ا�ستدارة الوجه وتاليف عيوب طوله ،مالحظة يف �أغلب اللقطات القريبة
لوجهها ( ،)25لي�س هذا فح�سب بل ي�ضع يف االعتبار االهتمام بالتكوين يف اللقطة بني وجود �شكل جمايل يف الأمام
وخلفية درامية.
م�ستوى �آخر يف التعامل مع «ليلى مراد» عند تقدمي �أغانيها داخل الأفالم املختلفة وطريقة تنفيذ تلك
أي�ضا
قد نالحظ � ً
ً
الأغنيات ب�رص ًّيا و�سينمائيًّا؛ (حيث ال�شكل املحدد يف �إلقاء الأغاين) فهي تبدو خمتلفة من فيلم لآخر ،رمبا من الو�ضع
الثابت �إىل و�ضع احلركة ،يف «ليلى بنت الريف» �إنتاج عام 1941م ،و�أغنيات (�إيه احلب �أو يا �سلوى فني �إنت تعايل،
�إوعى فات الأوان� ،إمتى يهون كل ده �إمتى) وهي الأغنيات التي ت�أتي يف �إطار الثبات والتوازن يف حركة الكادر،
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واحلركة لي�ست بال�شكل امل�أمول مثال معظم الأغنيات التي كانت تقدم عرب �أفالم تلك املرحلة ،لكنها يف فيلم «قلبي دليلي»
�إنتاج 1947م ـ ف�إن ال�شكل خمتلف متا ًما؛ حيث هناك حركة و�سط جموع من املمثلني والكومبار�س ،وا�ستخدام ال�شكل
الكرنفايل يف ر�سم الأغنية وتقدميها( ،ادفع ...طلع) تقوم بني دواوين قطار القاهرة بتح�صيل التربعات و�سط كوبليهات
�شارحة راق�صة ،كذلك (ا�ضحك كركر) بني الأ�صدقاء وال�صديقات والأب واخلدم ،ورمبا �أهم تلك الأغنيات يف هذا
العمل (�أنا قلبي دليلي)؛ حيث الأداء الراق�ص «فال�س» بني اجلموع الراق�صة والقطع بينها وبني ال�ضابط وحيد ،وجمموعة
املرتب�صني حولها� ،أو هذا الدويتو الذي ُيق ََّدم من حممد �سليمان يف (عيونك �سود وبتجرح) فقد ا�ستخدم ك ًّال من �إ�سماعيل
ي�س و�شكوكو يف دويتو (�أنت القرد) �أو �أغنية عبد العزيز حممود يف نهاية العمل (يا جنف بنور يا �سيد العر�سان) .يف هذه
النماذج جند �أ�شكال تنفيذ الأغنيات قد اختلفت متا ًما يف تقدميها و�سط عنا�رص ب�رشية يف �إطار التحليق ،ويف الوقت نف�سه
املالب�س التنكرية والأ�شكال الزخرفية الكرنفالية وهي �سمة مل تكن مطروحة �سينمائيًّا من قبل ،وا�ستخدام ال�شارع والزفة
ال�شعبية واملوال على �أ�ضواء الكلوبات والبهجة وفن اللعب بعنا�رص الفرحة والفرح البلدي يف «يا جنف بنور» ،و�صوت عبد
العزيز حممود ،مع دخول م�ستويات خمتلفة يف الأزياء بني الطبقة الأر�ستقراطية و�أوالد البلد ،واحلارة ال�شعبية وخلق
�أجواء ال�صورة ومدلوالتها الب�رصية� ،أو حتى عندما يقدم �أغنية (�أكرهه و�أحبه) يف هذا املخزن احلقري؛ حيث يحر�سها �أحد
اخلاطفني� ،سعيد �أبو بكر .وا�ستخدام عنا�رص املكان من ظالم وبراميل و�صناديق و�أ�ضواء خافتة ،وب�ؤرة الإ�ضاءة النا�صعة
هي وجه ليلى مراد ب�شكله املالئكي احلامل وتلك العيون التي ت�شع بريقًا رومان�سيًّا رائ ًعا ،فلم تكن ُتق ََّدم من قبل على هذا
النحو املتفرد.
ذهبت روائح الزمن اجلميل ،وبقيت تلك ال�صور يف خزانة التاريخ تر�سم لعبد احلليم ن�رص ف�ضل تواجدها عرب
الع�صور� ،سمة هامة من �سماته املختلفة التي تركها لهذا الوجه ال�سماوي وتلك التعبريات املالئكية لل�سيدة الفا�ضلة �سندريال
الزمن اجلميل ليلى مراد .ولي�ست بعيدة �أغنية (يا �ساكني مطروح) التي تقدم بني ال�صخور والبحر و�سحر مطروح اجلميل
يف فيلم «�شاطئ الغرام» �إنتاج 1950م.
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منوذج �آخر)
كيفية تنفيذ �أغنيات �سينمائية�( :أم كلثوم
ٌ

رمبا كانت تلك املرحلة تتميز بهذا الكم من عمالقة الطرب يف ال�سينما امل�رصية ،ونحن ل�سنا ب�صدد تقييم ذلك بقدر
حماولة �إلقاء ال�ضوء على �شكل ال�صورة ال�سينمائية وتنفيذها مع بع�ض الأغنيات يف �إطار العمل الفيلمي ،واختالف ذلك
عن جمموعة �أعمال �سابقة يف �إطارها �أغنيات خمتلفة ،وفى حالة ثبات ذلك �أن الأغنية عند عبد احلليم ن�رص �أخذت و�ض ًعا
خمتلفًا؛ حيث ال�صياغة ك�صورة �سينمائية متتابعة وهو ما جنده يف فيلم «�سالمة» �إنتاج 1945م ـ �إخراج توجو مزراحي،
فهي ترتاوح بني الأماكن املفتوحة ال�شا�سعة من �أر�ض� ،سماء ،جنيل �أو حتى داخل ديكورات �أحد الق�صور (غني يل
�شوية� ...شوي وخد عيني) �أو (�سالم الله على الأغنام)( ،قالوا �أحب الق�س �سالمة) ،ف�أم كلثوم يف حالة اختالف تام
عن الأ�شكال وال�صور التي قدمتها يف �أعمالها ال�سابقة فهناك املزيج من احلركة بني اجلموع وبني م�ستويات و�أ�شكال �أر�ضية
وديكورات وخلق حالة من البهجـة ،ودرا�سة اللحظة الدرامية التي حتكي �شكل وطبيعة املوقف ،وهو يقدم �أم كلثوم
ب�شكل �آخر وخمتلف يف فيلم «فاطمة» �إنتاج 1947م ،جنده يعتمد على احلالة النف�سية وت�صاعد الت�صادم الدرامي يف تقدمي
دورا بار ًزا يف الت�أكيد على املعاين املختلفة والتعبري عنها
�أغنيات �أم كلثوم ،لي�س هذا فح�سب فروح الن�ص واللحن يلعبان ً
دراميًّا عرب ال�صورة ال�سينمائية ،بل �صارت تلك الأغنيات الأ�شهر ب�رص ًّيا و�سمعيًّا مثال ذلك (يا ليلة العيد) و (ظلموين النا�س
ظلموين) و(حمالها الف�سحة يف املينا) .ويف كل الأحوال ف�إن التخلي عن مرحلة ثبات املطرب �أو املطربة يف مكانها،
وتناول �شكل و�إيقاع الأغنية ب�صورة متحركة يعطي داللة.

حممد عبد الوهاب خمتل ًفا

رمبا اعتمد حممد عبد الوهاب على مدر�سة حممد كرمي الثابتة والأكرث اقرتابًا منه يف التلقي على م�ستوى الأداء
التمثيلي والإطار الذي يقدمه فيه ،عرب �أغنيات كال�سيكية الأداء وال�شكل وهو النموذج الأ�سا�سي لفرتات طويلة بل �صار
�أ�سلوبًا يقحمه �أي مطرب �آخر عند تقدمي �أغاين يف �أي فيلم م�رصي� ،إال �أنه ما يجدر الإ�شارة �إليه هنا هما �أغنيتان يف فيلم
«ل�ست ً
مالكا» �إنتاج عام 1946م ،قدمهما عبد احلليم ن�رص �سينمائيًّا كمدير للت�صوير لهذا العمل؛ حيث �صور �أغنية (القمح
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الليلة) التي تعترب �أف�ضل ما قدمه عبد الوهاب كا�ستعرا�ض �سينمائي داخل �إطار تنفيذ �أغنية له ،ففي كل الأعمال �إما �أن يكون
الأداء �أمام �أو حول جمموعة من احل�سان واحل�سان فقط ،بينما جند يف القمح الليلة �أن ال�شكل ال�سينمائي لأداء الأغنية ي�أتي
أي�ضا تلك الب�ساطة البادية يف تنفيذ �أغنية
خمتلفًا من حيث �شكل الأغنية وتقطيعها فيما يتعلق باللقطات ،لي�س هذا فح�سب بل � ً
(عمري ما حن�سى يوم الإثنني) التي ُتق ََّدم يف الفيلم نف�سه على البالج مع �شخ�صية وحيدة هي نور الهدى ،وهذا اجلو العام
امل�صاحب من بحر ورمال وهواء ،وانتعا�ش باللحظة ال�شعورية والأداء وتو�صيل معاين الكلمات.

عبد احلليم حافظ �شكل ثانٍ

قبل �أن نختم هذا اجلزء يجدر الإ�شارة �إىل تنفيذ بع�ض الأغنيات الأخرى من فيلم عاطف �سامل «يوم من عمري»
�إنتاج 1961م للفنان عبد احلليم حافظ .يف (�ضحك ولعب وجد وحب) ا�ستخدم عبد احلليم ن�رص مدينة املالهي واحلركة
و�إظهار مفرداتها وتق�سيم كوبليهات الأغنية بني جدران هذه املالهي و�ألعابها املختلفة وتركيب حالة االن�سجام وال�شعور
بني �إلقاء الأغنية وانعكا�سها على الفريق امل�صاحب وردود �أفعال املتفرج حيال الكلمات والنغم الذي ي�ضم تلك اللحظات
من الأداء املرح ال�شاب ،وتوظيفه خللق حالة من البهجة وال�شعور بالتفا�ؤل وال�سعادة ،ورغم حمدودية املكان ف�إن القدرة
وحبورا ال �شك فيهما ،ورمبا كانت �أغنية (بعد �إيه) هي النموذج الأمثل لإبداع
على تنفيذ ذلك �سينمائيًّا جعلت هناك قبو ًال
ً
وفجرا فى تقدمي كوبليهات الأغنية والتعبري عنها عرب مرئيات ذات
ال�صورة ال�سينمائية؛ حيث ا�ستغل �شوارع القاهرة لي ًال
ً
داللة م�شهدية ووحدة �صورة مت�سقة مع م�ضمون ما بني ال�سطور وحالة الوجد التي يقدمها عبد احلليم حافظ �أثناء الأداء
والغناء يف ذات الوقت وهي �إحدى ال�سمات التي متيز فيها عبد احلليم ن�رص الذي كثف الأغنية دراميًّا وظهرت من �أف�ضل
ما قدم عرب الأفالم الغنائية الكثرية التي �أبدعت يف تاريخ الفيلم الغنائي ،بامل�شهدية غري التقليدية ،تنتقل من حالة الثبات �إىل
حالة احلركة عرب حلظات م�شحونة بال�شجن واالنفعاالت الداخلية التي تنعك�س من خالل وحدة ال�صورة ،التي تكون يف
بعدا �آخر خمتلفًا
النهاية الوحدة املو�ضوعية للأغنية وموقعها داخل �إطار الفيلم ،وهذا الن�سيج املرئي �أ�ضاف لل�صوت واللحن ً
وجديدا �إىل الأغنية لقدرة ال�صانع على تنفيذها على هذا النحو.
ً
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اال�ستك�شاف

يف �أعمال عبد احلليم ن�رص ،منوذج �آخر من ف�صيلة الأغنيات اخلفيفة �إن جاز التعبري ،لكنه قدمها من خالل فيلم
(طالق �سعاد هامن) �إنتاج عام 1948م ـ �إخراج �أنور وجدي ـ هو تطويع لغة الإ�سكت�ش الذي يقدمه حممود �شكوكو (يا
ح�سن) خللق وحدة م�شهدية ،م�شهد جدير بامل�شاهدة �سينمائيًّا ،مت تركيبه ب�شكل فني ور�ؤية �سينمائية ،مواجهة بني املحلل
«�أنور وجدي» والزوج ال�سابق «فريد �شوقى» بعد �أن قام الزوج بطالق زوجته ثالث مرات.
لذا �أ�صبح عليه اخلروج من حياتها ،فيحدث ال�صدام ومعركة طاحنة بني الزوج احلايل �أو املحلل والزوج ال�سابق.
هذا هو املوقف الذي كان من املمكن �أن مير كمعركة من معارك ال�سينما التي كانت تقدم يف هذا الزمان ،لكن ال�شكل
ال�ساخر عرب �إ�سكت�ش �شكوكو ي�ضيف �إىل م�شاهد خفة الدم والطرافة يف معاجلة الن�ص الذي ق ُِّدم يف ال�سينما امل�رصية ع�رشات
املرات ،فكان �شكوكو عرب الإ�سكت�ش ال�ضاحك الباكي يف �آن واحد (�سالمتك يا ح�سن ...من العني واحل�سد) ُيك�سب
امل�شهد �شحنة لذيذة من ال�سخرية والفكاهة ،وكذلك ا�ستخدام الت�شكيل احلركي �أثناء املعركة (بني �أنور وجدي وفريد
�شوقي) وفى الوقت نف�سه بني (�شكوكو ووداد حمدي) وقيادة �أورك�سرتا الكومبار�س اخلدم الذي يردد مقاطع الإ�سكت�ش
الذي يدور يف هول كبري و�سلم داخل الفيال� ...صعو ًدا ونزو ًال.

�أرقى مناذج الت�صوير يف مدر�سة الإ�سكندرية

رمبا كانت ال�صور الإبداعية التي كونها عبد احلليم ن�رص عرب تاريخه الطويل ـ الكال�سيكية ال�سكندرية ـ والتي �صاغت
كل �أعماله ال�سينمائية وجدد فيها وتطورت عرب تاريخه الطويل ،تبقى و�ستبقى عرب عملني هامني يف تاريخ الإبداع ال�سينمائي
امل�رصي و�أفالمه الروائية الطويلة ،اتفقنا �أو اختلفنا ،لكنها زخرت يف النهاية برحيق عبد احلليم ن�رص الب�رصي ،و�إبداعه
خمرجا للعمل ،لكن االعتقاد الأوفق
املرئي ،وعامله الفريد املتمكن يف التعبري عن الن�ص الروائي ـ حقيقة الأمر �أن هناك
ً
�أنها ر�ؤية مدير الت�صوير النابه الواعي مبا لديه من قما�شة �سينمائية حتمل الدالالت التعبريية اخلا�صة به من خالل عني امل�صور
احلريف ال�صانع ذي التجارب امل�شهدية الرائعة �سينمائيًّا.
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مريامار املدينة املفتوحة

يف عامل فيلم «مريامار» �إنتاج عام 1969م ـ من �إخراج كمال ال�شيخ ـ يقدم الفيلم �أحداثه داخل بن�سيون مريامار
أي�ضا يف تلك
يف هذه املدينة ال�ساحلية اجلميلة ذات التاريخ والثقافات املتعددة و�أ�صولها الأوروبية يف املعمار واملباين ،و� ً
ال�شوارع وامليادين والكورني�ش املمتد ،وتلك احلانات وال�صاالت التي كانت موجودة بها ،وتلك الأزقة املتقاطعة على
أي�ضا الأم احلا�ضنة والراعية للتجارب والتاريخ
ال�شوارع الطولية ،هذه املدينة «الإ�سكندرية» مع�شوقة جنيب حمفوظ ،و� ً
الأول لعبد احلليم ن�رص ...فكيف مزج عبد احلليم ن�رص احلاالت الدرامية املختلفة التي تدور داخل البن�سيون بني �شخ�صياته
املعقدة املتنافرة ،وبني هذا العامل الذي ميوج خارج البن�سيون ،كيف و�صلت تلك الن�سائم ال�سكندرية وهذا العبري الذى
يلف �أرجاء املدينة ب�أحداث و�شخ�صيات مريامار؟
نقول �إن عبد احلليم ن�رص يف هذا النموذج كان مثا ًال رائ ًعا ملدر�سة الإ�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائي و�أبجدية
املحافظة على �أ�سلوبه الكال�سيكي يف ر�سم وقائع احلركة عرب منظور ال�صور اخلارجية يف ا�ستخدام درامي لي�ؤكد عمق
وترابط املو�ضوعات املقدمة من �شخ�صياته مع حكايات هذه املدينة يف كازينوهات و�صاالت املدينة� ،أو الكورني�ش املمتد،
�أو حمطة القطار �أو ال�شوارع اجلانبية يف حمطة الرمل وطلعت حرب والنزهة ،بعد ثالثني عا ًما من انتقاله للعمل يف القاهرة،
يعود عبد احلليم ن�رص �إىل م�سقط ر�أ�سه يعيد اكت�شافها من جديد والغو�ص يف دقائق وثنايا املدينة والبحث عن خ�صو�صيتها
وتقدميها يف �إطار �سينمائي يخدم ال�صياغة الفيلمية ،وتوظيف ذلك كله يف بناء ب�رصي ال ميكن �أن نف�صله عن ر�صيده
وتقدمي هذا الر�صيد املرئي حلب هذه املدينة ال�ساحلية ور�صدها يف تاريخ العمل ال�سينمائي لت�صبح رك ًنا رئي�سيًّا ال ميكن ف�صله
عن تواجد مريامار ،بل �أن مريامار �صارت هي الإ�سكندرية بكل دقائقها ووقائع �أحداثها وبناء الدراما املقدمة من خاللها،
خا�صا ج ًّدا ،ال ميكن جتاوزه دون اخلو�ض يف �شكل احلياة ،وحاالت التفرد التي وجدت
كل هذا جعل من «مريامار» مذاقًا ًّ
عليه الأماكن العامة وا�ستخدامه لها دراميًّا ،وتكثيف حلظات ال�رصاع منذ قدوم «زهرة» بطلة «مريامار» وحتى خروجها
يف نهاية الأحداث لتواجه املتغريات اجلديدة يف حياتها على الر�صيف املواجه للكورني�ش؛ حيث مطعم كاليثيا والقن�صلية
الإيطالية كام ًال ،و�صو ًال �إىل (�أبو العبا�س) بقبابه وم�آذنه وكذا جمموعة النوادي و�صو ًال �إىل قلعة قايتباي.
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«مريامار» �إذن منوذج هام يف �سينما هذه املدر�سة التي وجدت يف ال�صور اخلارجية مفتاح الألفة والتعبري عن احلاالت
ال�شعورية املختلفة ،ودقة وجمال اللحظة وا�ستخدامها ك�صور �سينمائية معربة عن منهج وعامل هذا الرجل الذي حافظ على
�شكل فنه ك�أحد املبدعني ال�سينمائيني الذين مل ت�شهدهم م�رص على هذا النحو.

الأر�ض الكادر الأخري

ال�صورة الأخرى� ،أو النموذج الهام يف ت�صورنا ملدر�سة الإ�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائي هو هذا الإبداع الب�رصي
عندما قدم عبد احلليم ن�رص فيلم «الأر�ض» �إنتاج 1970م ،من �إخراج يو�سف �شاهني .بطبيعة احلال ال ميكن �إغفال
م�رسحا
ا�ستخدام اللوكي�شن الذي مت اختياره يف الأ�سا�س عند املعاينة الأوىل ،وهو الفيوم و�إمكانيات �أن تكون تلك البقعة
ً
لأحداث رائعة �شاهني ،ال�رشقاوي ،ح�سن ف�ؤاد� ،أو هذه اخل�رضة اليانعة لأر�ض م�رص البكر ،املعطاءة ،اجلميلة� ،أو تلك
ال�صياغة ال�سينمائية ل�شكل احلكاية وخ�صائ�صها ودقائقها التي �سبق اجلميع وتكلم عنها ،لكن هناك �شق �آخر يف هذا اجلانب
أي�ضا يو�سف �شاهني ـ والتي تقع
املرئي الذي توج عمل عبد احلليم ن�رص يف ا�ستخدام الأماكن املفتوحة التي يع�شقها ـ و� ً
يف �إطار تركيبة خا�صة نف�سية ،وذات مذاق ور�ؤية انفعالية بالأماكن املفتوحة ،وتلك ق�صة �أخرى .لكن ما نحن ب�صدده
هنا هو ا�ستخدام �شاهني وعبد احلليم ن�رص اللقطة الأخرية لهذا العمل العبقري ،واحلل الب�رصي والنهاية امل�ؤملة واحلزينة
التي ي�ضعنا فيها عبد احلليم ن�رص لتلك اليد التي تتم�سك بالأر�ض واجلذور والرتاب والطني بينما الدماء ترتف منها ،وتلك
دفاعا عن ال�رشف والعر�ض وال�صور التي
امل�شاعر التي تختلج املتفرج عندما يذوب داخل �شخ�صية وانفعاالت �أبو �سويلم ً
تتابع يف لقطات النهاية.
يف ت�صورنا �إن ر�ؤية ال�صانع لهذه النهاية ،كانت �إحدى احللول الب�رصية ال�شديدة التعقيد يف التنفيذ والداللة عن
املقاومة واال�ستم�ساك بالأمل ،بالوطن ،بالأر�ض ،والتعبري عن عمق االرتباط ال�شديد بني �شخ�صية �أبو �سويلم وم�رص
والآمال التي كانت معقودة على �رضورة التم�سك بكل حبة رمل وطني من تراب الوطن ،والتعبري من خالل هذه اليد التي
ظلت حتى النهاية متم�سكة و�شديدة القوة والإميان ب�أن هذه الأر�ض البد و�أن تكون هي الأمل الوحيد لكرامة الإن�سان ومتيزه
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والعمل على �رضورة عدم تركها دون مقابل� ،أو حتى مبقابل الأرواح املبذولة هو املعنى �أو جمموعة املعاين التي �أكدتها
كثريا ما تقال� ،صورة ب�إيجاز ملعنى هام وحياتي� ،شكل
ال�صورة النهائية التي جتاوزت كل معاين اخلطابة والإن�شاد التي ً
قا�س ،لكن لي�س بالق�سوة التي تغت�صب بها هذه الأر�ض.
ٍ

حممود املليجي يف فيلم يو�سف �شاهني "الأر�ض" عام 1970م
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بارعا فى نقل امل�شاعر والأحا�سي�س ب�رص ًّيا،
�صورة بها الكثري من البالغة املرئية والذهنية والعاطفيةُ ،م َو َّظفة توظيفًا ً
مل تكن منف�صلة عن �إطار العمل ككل ،بل �إن العمل وتوظيفه لل�صورة �ساهم يف نقل وحدة الفكر امل�ستهدف من الفيلم
الذي تدور �أحداثه فى الثالثينيات ،بينما رموزه حتدثنا عن م�رص ال�ستينيات .وهذه اللقطة و�صياغتها ،ما هي �إال �شهادة
على التاريخ الطويل واخلربة الرائعة واحلرفية والدرجة الرفيعة التي قدمها عبد احلليم ن�رص طوال م�شوار حياته ال�سينمائي،
املجدي ،العبقري الذي �ساهم يف �إيجاد حلول درامية كثرية عرب �صوره ال�سينمائية املبهرة والرائعة التي قدمها فى �أعماله
ال�سينمائية.

فيلموغرافيا �أعمال عبد احلليم ن�رص:
قائمة �أفالم عبد احلليم ن�رص:

1933 -1م :فيلم �أوالد م�رص (باال�شرتك مع �ألفيزي)
1934 -2م :فيلم املندوبان
1935 -3م :فيلم الدكتور فرحات
1935 -4م :فيلم البحار
1936 -5م :فيلم ميت �ألف جنيه
1936 -6م :فيلم خفري الدرك
1937 -7م :فيلم العز بهدلة
1937 -8م :فيلم �شالوم الريا�ضي
1937 -9م :فيلم مربوك
1937 -10م :فيلم ال�ساعة 7
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1937 -11م:
1938 -12م:
1938 -13م:
1938 -14م:
1938 -15م:
1939 -16م:
1939 -17م:
1939 -18م:
1940 -19م:
1940 -20م:
1941 -21م:
1941 -22م:
1941 -23م:
1941 -24م:
1942 -25م:
1942 -26م:
1942 -27م:
1942 -28م:
1942 -29م:
1943 -30م:

فيلم دكتور �أبامينوند�س (يوناين)
فيلم التلغراف
فيلم �أنا طبعي كده
فيلم الالجئة (�صوفيا فيمبو – يوناين)
فيلم عندما يغيب الزوج (فيمبو – يوناين)
فيلم عثمان وعلي
فيلم �سلفني  3جنيه
فيلم خلف احلبايب
فيلم البا�شمقاول
فيلم قلب امر�أة
فيلم ليلى بنت الريف
فيلم ليلة وليلة
فيلم الفر�سان الثالثة
فيلم ليلى بنت مدار�س
فيلم �أوالد الفقراء
فيلم ليلى
فيلم علي بابا والأربعني حرامي
فيلم بنت ذوات
فيلم لو كنت غني
فيلم جوهرة
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1943 -31م:
1943 -32م:
1944 -33م:
1944 -34م:
1944 -35م:
1944 -36م:
1944 -37م:
1944 -38م:
1945 -39م:
1945 -40م:
1945 -41م:
1945 -42م:
1945 -43م:
1945 -44م:
1945 -45م:
1946 -46م:
1946 -47م:
1946 -48م:
1946 -49م:
1946 -50م:

فيلم الطريق امل�ستقيم
فيلم حتيا ال�ستات
فيلم من اجلاين؟
فيلم ليلى يف الظالم
فيلم كذب يف كذب
فيلم �شارع حممد علي
فيلم ابن احلداد (مع جوليو دي لوكا)
فيلم نور الدين والبحارة الثالثة
فيلم قبلة يف لبنان
فيلم املظاهر
فيلم �سالمة
فيلم حتيا الرجالة
فيلم �أحالم احلب
فيلم الفنان العظيم
فيلم ق�صة غرام
فيلم جمد ودموع
فيلم ملكة اجلمال
فيلم اليتيمة
فيلم بنت ال�رشق
فيلم ل�ست ً
مالكا
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�إخراج :توجو مزراحي
�إخراج :توجو مزراحي
�إخراج� :أحمد بدرخان
�إخراج :توجو مزراحي
�إخراج :توجو مزراحي
�إخراج :نيازي م�صطفى
�إخراج :يو�سف وهبي
�إخراج :توجو مزراحي
�إخراج� :أحمد بدرخان
�إخراج :كمال �سليم
�إخراج :توجو مزراحي
�إخراج :توجو مزراحي
�إخراج :ف�ؤاد اجلزايريل
�إخراج :يو�سف وهبي
�إخراج :حممد عبد اجلواد
�إخراج� :أحمد بدرخان
�إخراج :توجو ونيازي
�إخراج :ف�ؤاد اجلزايريل
�إخراج� :إبراهيم الما
�إخراج :حممد كرمي
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1946 -51م:
1947 -52م:
1947 -53م:
1947 -54م:
1948 -55م:
1948 -56م:
1948 -57م:
1949 -58م:
1949 -59م:
1950 -60م:
1950 -61م:
1950 -62م:
1951 -63م:
1952 -64م:
1952 -65م:
1953 -66م:
1955 -67م:
1954 -68م:
1954 -69م:
1955 -70م:

فيلم ليلى بنت الأغنياء
فيلم القاهرة بغداد
فيلم قلبي دليلي
فيلم فاطمة
فيلم بلبل �أفندي
فيلم طالق �سعاد هامن (مع ح�سن داه�ش)
فيلم عنرب
فيلم غزل البنات
فيلم ليلة العيد
فيلم �شاطئ الغرام
فيلم �آخر كدبة
فيلم يا�سمني
فيلم ليلة غرام
فيلم املهرج الكبري
فيلم زينب (بالإ�شرتاك مع بريل /فاركا�ش)
فيلم بعد الوداع
فيلم الوح�ش
فيلم وعد
فيلم جنون احلب
فيلم الله معنا
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�إخراج� :أنور وجدي
�إخراج� :أحمد بدرخان
�إخراج� :أنور وجدي
�إخراج� :أحمد بدرخان
�إخراج :ح�سني فوزي
�إخراج� :أنور وجدي
�إخراج� :أنور وجدي
�إخراج� :أنور وجدي
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :بركات
�إخراج� :أحمد بدرخان
�إخراج� :أنور وجدي
�إخراج� :أحمد بدرخان
�إخراج :يو�سف وهبي
�إخراج :حممد كرمي
�إخراج� :أحمد �ضياء الدين
�إخراج� :صالح �أبو �سيف
�إخراج� :أحمد بدرخان
�إخراج :حممد كرمي
�إخراج� :أحمد بدرخان

تلميذ اخلواجة

�إخراج :بركات
�إخراج� :أحمد بدرخان
�إخراج :عز الدين ذو الفقار
�إخراج� :صالح �أبو �سيف
�إخراج :كمال ال�شيخ
�إخراج :كمال ال�شيخ
�إخراج :ال�سيد بدير
�إخراج :حممد كامل ح�سن
�إخراج :كمال ال�شيخ
�إخراج :حممود ذو الفقار
�إخراج� :سيف الدين �شوكت
�إخراج� :إبراهيم عمارة
�إخراج :رم�سي�س جنيب
�إخراج :ال�سيد بدير
�إخراج :بركات
�إخراج :عاطف �سامل
�إخراج� :سيف الدين �شوكت
�إخراج :كمال ال�شيخ
�إخراج :حممود ذو الفقار
�إخراج� :صالح �أبو �سيف

1955 -71م :فيلم ق�صة حبي
1956 -72م :فيلم �إزاي �أن�ساك
1957 -73م :فيلم بور�سعيد
1957 -74م :فيلم ال �أنام (مع حممود ن�رص)
1957 -75م :فيلم جتار املوت
1958 -76م :فيلم �سيدة الق�رص
1959 -77م :فيلم عا�شت للحب
1959 -78م :فيلم ال�سابحة يف النار
1959 -79م :فيلم من �أجل حبي
1959 -80م :فيلم املر�أة املجهولة
1960 -81م :فيلم رجل بال قلب
1960 -82م :فيلم حب وحرمان
1960 -83م :فيلم بهية
1960 -84م :فيلم ثالث وريثات
1961 -85م :فيلم �شاطئ احلب
1961 -86م :فيلم يوم من عمري
1961 -87م :فيلم امر�أة و�شيطان
1961 -88م :فيلم لن �أعرتف
1961 -89م :فيلم بال دموع
1961 -90م :فيلم ال تطفئ ال�شم�س
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�إخراج :بركات
�إخراج :ح�سن الإمام
�إخراج� :صالح �أبو �سيف
�إخراج :ح�سن الإمام
�إخراج :عاطف �سامل
�إخراج :كمال ال�شيخ
�إخراج :ح�سن الإمام
�إخراج :نيازي م�صطفى
�إخراج :عاطف �سامل
�إخراج :ال�سيد زيادة
�إخراج :ح�سام الدين م�صطفى
�إخراج :نيازي م�صطفى
�إخراج :عاطف �سامل
�إخراج :فطني عبد الوهاب
�إخراج� :صالح �أبو �سيف
�إخراج :علي ر�ضا
�إخراج :حممود ذو الفقار
�إخراج� :صالح �أبو �سيف
�إخراج� :سعد عرفة
�إخراج :توفيق �صالح

1962 -91م :فيلم يوم بال غد
1962 -92م :فيلم املعجزة
1963 -93م :فيلم ال وقت للحب
1963 -94م :فيلم �شفيقة القبطية
1963 -95م :فيلم منتهى الفرح
1963 -96م :فيلم الليلة الأخرية
1964 -97م :فيلم �ألف ليلة وليلة
1964 -98م :فيلم اجلا�سو�س
1965 -99م :فيلم املماليك
1965 -100م :فيلم با�سم احلب
1966 -101م :فيلم �شقاوة رجالة
1966 -102م :فيلم كنوز
1966 -103م :فيلم ثورة اليمن
1967 -104م :فيلم كرامة زوجتي
1967 -105م :فيلم الزوجة الثانية
1967 -106م :فيلم غرام يف الكرنك
1968 -107م :فيلم روعة احلب
1968 -108م :فيلم الق�ضية 68
1969 -109م :فيلم ليلة واحدة
1969 -110م :فيلم يوميات نائب يف الأرياف
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تلميذ اخلواجة

1969 -111م:
1970 -112م:
1970 -113م:
1970 -114م:
1970 -115م:
1971 -116م:
1971 -117م:
1972 -118م:
1972 -119م:
1972 -120م:
1972 -121م:
1972 -122م:
1973 -123م:
1974 -124م:
1974 -125م:
1974 -126م:
1975 -127م:
1975 -128م:
1975 -129م:
1976 -130م:

�إخراج :كمال ال�شيخ
�إخراج :يو�سف �شاهني
�إخراج :ح�سني كمال
�إخراج :ح�سن الإمام
�إخراج :ممدوح �شكري
�إخراج :بركات
�إخراج :كمال ال�شيخ
�إخراج� :سعيد مرزوق
�إخراج :بركات
�إخراج :بركات
�إخراج :ح�سن الإمام
�إخراج :ح�سني كمال
�إخراج :علي بدرخان
�إخراج :عاطف �سامل
�إخراج :بركات
�إخراج :ح�سن الإمام
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :ح�سني كمال
�إخراج� :صالح �أبو �سيف
�إخراج :حلمي رفلة

فيلم مريامار
فيلم الأر�ض
فيلم نحن ال نزرع ال�شوك
فيلم دالل امل�رصية
فيلم �أوهام احلب
فيلم �أختي
فيلم �شيء يف �صدري
فيلم اخلوف
فيلم حكاية بنت ا�سمها مرمر
فيلم الزائرة
فيلم خلي بالك من زوزو
فيلم �أنف وثالثة عيون
فيلم احلب الذي كان
فيلم �أين عقلي
فيلم حبيبتي
فيلم �أمرية حبي �أنا
فيلم حبي الأول والأخري
فيلم النداهة
فيلم الكداب
فيلم حب على �شاطئ ميامي
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1977 -131م:
1978 -132م:
1980 -133م:
1981 -134م:

فيلم جن�س ناعم
فيلم �شفيقة ومتويل (مع حم�سن ن�رص)
فيلم ق�رص يف الهواء (والإخراج)
فيلم امل�شبوه

�إخراج :حممد عبد العزيز
�إخراج :علي بدرخان
�إخراج :عبد احلليم ن�رص
�إخراج� :سمري �سيف

اخلال�صة:
يطرح املخرج بالتن�سيق مع مدير الت�صوير �أحجام اللقطات و�أحجام العد�سات و�شكل وو�ضع الكامريا (االرتفاع) و�آلية حتريكها
وهو عمل �أ�صيل للمخرج ،ولكنه بالتعاون والتفاهم مع مدير الت�صوير ملا يتميز به من خريه يف عالقته بالزوايا والعد�سات املختلفة،
والفرق الب�رصي بني عد�سة و�أخرى لتحقيق ال�صورة الأمثل ،كذلك اجلو العام لإ�ضاءة امل�شهد ،وهي ر�ؤية ملخرج الفيلم تنفذ من
خالل مدير الت�صوير ملا ميلكه من خريه يف جمال عمله.

حم�سن ن�رص � ..آخر عنقود املوهوبني..
“ حم�سن ن�رص “ هو ال�شقيق املتمم لرائد الت�صوير ال�سينمائي امل�رصي “ عبد احلليم ن�رص “ عراب و�أ�ستاذ الأ�ساتذة يف جماله اىل
جوار �شقيقه املبدع ب�رصيا � -أي�ض ًا “ -حممود ن�رص”� ،أخذ منهما هذه الروح الوثابة و�سل�سلة البناء الب�رصي الفطري املتكامل ،كان
حمظوظا يف �أن يجمع بني املوهبة والفطرة واالبداع والدرا�سة الأكادميية ،فكان ال�ضلع الثالث يف عائلة املوهوبني ،وقائمة �أعماله
للدار�س طويلة ولكننا هنا البد لنا �أن ن�شري اليه ،ويكفيه على �سبيل املثال عمله مع املبدع الكبري الرائع “ يو�سف �شاهني “ يف بع�ض
الأعمال التي متثل عالقات فارقة يف تاريخ ال�سينما امل�رصية “ا�سكندرية ليه” “ /حدوته م�رصية “ “ /الوداع يا بونابرت” وكذا بع�ض
الأعمال مع تلميذ �شاهني اال وهو الفنان املبدع “علي بدرخان” يف �أفالم على �شاكله “�شفيقه ومتويل” � “ /أهل القمة “� .سوف
جند اىل �أي مدى “حم�سن ن�رص” ينتمي اىل مدر�سة اال�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائي.
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الف�صل الرابع
�أ�سطوات ت�صوير مدر�سة الإ�سكندرية
يف ال�سينما امل�رصية
ديفيد كورنيل
توليو كياريني
�أ�شلي برميافريا
جوليو دي لوكا
فريي فاركا�ش
كليليو �شيف�شفيللي
حممود ن�رص
برونو �سالفي
�إبراهيم الما
�إبراهيم �شيب
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كيف كانت البداية؟

اقرتنت املحاوالت ال�سينمائية الأوىل فيما قبل الع�رشينيات من القرن املا�ضي يف م�رص مبحاوالت ت�أ�سي�س جمموعة
�أ�ستوديوهات خا�صة يف مدينة الإ�سكندرية ،تلك املدينة التي توافد عليها الكثريون من �شتى �أنحاء العامل؛ حيث كانت
ملتقى لثقافات عديدة ولهجات ولغات خمتلفة �ساهم جو الت�سامح الأخالقي والديني يف التعاي�ش فيما بينهم ،و�صارت
مزيجا من هذا املجتمع الكوزموبوليتاين ،تقدمت
كونت يف النهاية ً
بوتقة ان�صهرت فيها عنا�رص �شديدة التباين ،لكنها َّ
ال�صحافة والفوتوغرافيا وحلقت بهما تيارات م�رسحية �شامية و�أخرى ذابت يف �أوائل التجارب ال�سينمائية التي حولت فن
الفوتوغرافيا الثابتة �إىل فن �آخر جديد ،هو فن ال�سينماغراف.
كان ال�سبق لهذا الإيطايل ال�سكندري �أمربتو دوري�س ب�شكل خا�ص يف تكوين هذا القوام ال�سينمائي �أو تلك املدر�سة
ال�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائي كما �سبق و�أن قدمنا �شبكة جمموعة العالقات املختلفة حل�شد كبري من �أ�سطوانات الت�صوير
يف مدر�سة الإ�سكندرية ،والتي كان لها دور الريادة يف ت�صوير بدايات ال�سينما امل�رصية ال�صامتة ،ثم فيما بعد الناطقة،
عرب �أول �أ�ستوديو �أقيم بها � -أ�ستوديو النزهة ـ فت�شكلت مالمح البدايات ،و�آخرون التحقوا لدى تلميذه ـ �ألفيزي �أورفانيللي
يف �أ�ستوديو القائد جوهر يف املن�شية ال�صغرى ـ الذي �سجل من خالله الأعمال الطويلة الروائية الأوىل للكثريين ،و�ساهم
ب�شكل مبا�رش ورئي�سي يف مكانة وريادة الإ�سكندرية .هذا الأ�ستوديو �أطلق جمموعة كبرية من العاملني لديه يف حرفية
الإظهار والطبع والتحمي�ض واملونتاج ،ليكونوا النواة الأوىل يف دعم ت�صوير الع�رشات من هذه الأفالم التي �أنتجت يف
فرتات قريبة منذ نهاية الع�رشينيات يف القرن املا�ضي ،و�صاحبت رحلة ميالد ال�سينما امل�رصية الروائية مع عدد من املخرجني
ً
ومنفذا خمتلفًا يف طريقة التعبري والو�صول �إىل املتفرج ب�شكل �أي�رس حا ًال
الأجانب وامل�رصيني الذين وجدوا يف ال�سينما �شك ًال
من العمل يف �إطار امل�رسح وبرتوكوالته ،و�إن كانوا قد ا�ستعانوا به�ؤالء امل�صورين الأوائل من هذه الرتكيبة� ،إال �أنهم
أي�ضا واجتهدوا يف �أن ي�ستمدوا خربات �أخرى من الفنون القائمة وقتذاك ،وهو فن امل�رسح؛ حيث ميكن اقتبا�س
ا�ستعانوا � ً
حرفيات بناء الديكور وكذلك املالب�س واملكياج� ...إلخ.
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�أ�سطوات ت�صوير مدر�سة الإ�سكندرية يف ال�سينما امل�رصية

امل�صور ال�سينمائي

دورا ها ًّما وم�سئو ًال يف بدايات العمليات الإنتاجية؛ حيث خربات الإخراج يف ذلك الوقت
امل�صور ال�سينمائي لعب ً
كانت التزال حمدودة احلركة يف نقل روح الن�ص الدرامي �إىل �صور �سينمائية ،وبالتايل �صار امل�صور ال�سينمائي له الكثري
وواعيا لدوره وم�سئوليته �أمام املنتج ،وكذلك �أمام العملية
فاهما
من الأهمية لدى عن�رص الإنتاج ،فهو يريد
ً
م�صورا ً
ً
الإبداعية ،وال تفهم العملية الإبداعية على �أنها حركة الكامريا واللقطات القريبة �أو املتو�سطة �أو البعيدة� ...إلخ من تلك
الإبداعات للتعبري عن الن�ص بل اختيار امل�صور ليكون امل�سئول عن توزيع الإ�ضاءة (الطبيعية ب�شكل �أ�سا�سي� ،أو �صناعية
أي�ضا اختيار زوايا الت�صوير ،وحركة الكامريا ،بل ي�ضاف
ب�شكل فرعي)؛ حيث مل تكن الأدوات متقدمة يف هذا الوقت ،و� ً
�إىل املهام اخلا�صة به الإ�رشاف على حركة املمثلني يف عمق املجال ،وتكوين املناظر� ،إىل جانب �إ�صداره التعليمات التي
ميكن من خاللها رفع قيمة العمل من الناحية الفنية واجلمالية والتعبريية يف حدود �إمكانيات الكامريا وبدائيتها ،بل ي�ساهم
واع مب�ساحة و�إمكانيات الفيلم
� ً
أي�ضا يف ت�صميم املناظر �أو بنائها مبا يخدم عملية الت�صوير التي تعد مغامرة ال ميكلها �إال حريف ٍ
اخلام واملعمل يف الإظهار والطبع يف الكامريا التي يتعامل معها ،مع الفيلم بو�ضع خطط العمل لتنفيذ ت�صوير اللقطات
وامل�شاهد .و ُيالحظ �أن هذه امل�سئوليات بها الكثري من اخت�صا�صات املدير الفني �أو خمرج العمل فيما بعد؛ حيث �صارت
جدا يف بدايات العملية ال�سينمائية ،وبالتايل تعاظم دوره.
للم�صور ال�سينمائي �صالحيات كبرية ًّ
لي�س هذا فح�سب ،و�إمنا هناك قدرات �أخرى البد �أن يت�سم بها امل�صور ال�سينمائي بخالف تلك امل�سئوليات املوجودة
بني يديه ،فقد �أ�رشنا من قبل �أنه البد �أن يكون لديه ال�صرب وقوة االحتمال وهدوء الأع�صاب واجللد واملثابرة امل�ستمرة يف
العمل؛ حيث �إنه امل�سئول عن جودة ال�صورة ال�سينمائية ملتابعته اخلا�صة والإ�رشاف الكامل على عملية الإظهار يف املعامل
حتى تخرج ال�صور يف �أف�ضل حاالتها ،وقيامه بعملية املونتاج التي كانت تتم على كل ن�سخة منفردة ،وتلك الكفاءة هي
ما اعتمد عليها ر�أ�س املال يف البداية.
هذا الأ�سطى امل�صور الفوتوغرايف الذي حتول �إىل الأ�سطى امل�صور ال�سينماغراف هو الذي ي�ضبط امل�سافة ال�صحيحة
بني الكامريا بعد�ساتها املختلفة وحركة جموع املمثلني �أو الأ�شياء داخل اللقطة ،وتدريجيًّا ـ وعلى فرتات طويلة ـ �أ�ضيف
115

مدر�سة الإ�سكندرية ال�سينمائية للت�صوير ال�سينمائي

�إليه م�ساع ٌد يف الغالب يبد�أ من �أول الطريق حما ًال ...ما�شين�ست ،ثم يقوم بتنفيذ بع�ض توجيهات امل�صور يف موقع
الت�صوير� ...أو ا�صطحابه معه �إىل املعامل لتعلم كيفية الإظهار والطبع وكذا املونتاج.

�أ�سطوات مدر�سة الإ�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائي

ديفيد كورنيل ،توليو كياريني� ،أ�شلي برميافريا ،جوليو دي لوكا ،فريي فاركا�ش ،كليليو �شي�شفيللي ،حممود
ن�رص ،برونو �سالفي ،وكذا �إبراهيم الما و�إبراهيم �شيب ،هم جنوم تلك البدايات ،بع�ضهم يف �أفالم البدايات الأوىل
للفيلم الروائي الطويل ال�صامت ،و�آخرون عملوا م�ساعدين لهم فيلم �أو بع�ض �أفالم ،لكنهم �رسعان ما �أ�صبحوا روا ًدا
بجانب الآخرين يف الإ�سهامات ال�سينمائية .والكثريون در�سوا داخل معامل و�أ�ستوديوهات �ألفيزي (الطبع والإظهار
والتحمي�ض) وعملوا داخل الق�صور امللكية فرتات طويلة قبل احرتاف العمل العام ،والبع�ض ترك املهنة مع دخول احللفاء
�أرا�ضي م�رص �أثناء احلرب العاملية الثانية وغادروا البالد ،والآخرون ق�ضوا بع�ض الوقت يف �سجن الأجانب ،ونخبة
تواجدت حتى بدايات قيام ثورة يوليو 1952م ثم هاجروا ،و�آخرون �أ�صبحوا �ضمن هيكل �صناعة ال�سينما امل�رصية حتى ما
�شاء الله وق�ضوا يف م�رص �سنوات كثرية ،والبع�ض �آثروا ال�سالمة وهاجروا بعد ت�أميمات يوليو عام 1961م.
تركوا ب�صمات كبرية و�أعما ًال كبرية و�أعما ًال �سينمائية هامة ،عملوا �أجانب وم�رصيني ،ت�سلموا فيما بعد راية
الت�صوير ال�سينمائي يف ال�سينما امل�رصية ،منهم من �أجاد وتفوق و�صارت له ر�ؤياه وب�صماته الرائعة يف تاريخ هذا الفن.
مل يعبهم �أنهم تعلموا �أو تتلمذوا على يد هذه املدر�سة الأوىل ،لكن ه�ؤالء الأ�ساتذة قدموا �سينما م�رصية خال�صة قريبة من
ال�شعب امل�رصي العربي ،وقوائم �أفالمهم خري دليل على ذلك ،وتركوا للتاريخ وثائق اجتماعية �شديدة الأهمية حتاكي
�شكل جمتمعنا من حيث اللهجة وامل�أكل وامللب�س واحلياة العامة وامل�شكالت التي تناولتها ال�سينما امل�رصية عرب تاريخها
الطويل� ،إىل جانب تقدمي الأ�شكال الرتفيهية والغنائية وحماولة نقل �صور ب�رصية لقطاعات كبرية من قاع وقمة املجتمع
جدا ،و�أخرى متيزت بال�سطحية وعدم الن�ضج ،لكنها مل تكن
و�سط ظروف تاريخية متغرية و�شديدة التعقيد ،بع�ضها جاد ًّ
ر�ؤياهم ،بقدر ما �أ�صبحت ر�ؤية فناين الإخراج التي بد�أت مالحمهم تت�أكد يو ًما بعد يوم مع م�سرية �صناعة ال�سينما امل�رصية،
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لكنهم كانوا النواة الأوىل �أو املوجة الأوىل� ،أو البداية احلقيقية لت�أ�سي�س ما ميكن �أن ن�سميه مبدر�سة الإ�سكندرية يف ال�سينما
امل�رصية� ،أ�سطوات ميتلكون حرفية وبراعة ا�ستخدام (كامريات� ،أدوات حتمي�ض� ،إ�ضاءة) ،ون�ضوج ا�ستخدامها مرحليًّا
لتمكنهم من وجود �أكرث من لغة �أجنبية  -الإيطالية �أو الفرن�سية  -وااللتزام اجلاد واالن�ضباط يف املواعيد ،والقدرة على
احلركة ال�رسيعة وال�سيطرة على املوقف والتغلب على ال�صعوبات واالبتكار ،وهي �سمات جندها لدى تالميذ وم�ساعدي
تلك املرحلة الذين �صاروا فيما بعد مديري الت�صوير امل�رصيني الكبار والعظام يف تاريخ هذه ال�صناعة ال�سينمائية.
فماذا قدم ه�ؤالء الأ�سطوات؟ وكيف قدموا هذا الإنتاج ال�سينمائي الغزير؟ �إنها حماولة منا لت�أ�صيل دور ه�ؤالء الرواد،
حاولنا �إلقاء بع�ض ال�ضوء على تلك البدايات ،قدمنا البع�ض منها عرب الوثائق املتاحة ،لي�ست كاملة يف بع�ضها لكنها حماولة
�أعدنا فيها التدقيق والتمحي�ص و�إ�ضافة ما ميكن �إ�ضافته لآخرين �سبقونا يف هذا املجال ،مل ن�صل �إىل الكمال ،ولكننا نعتقد
�أننا �أ�ض�أنا �شمعة ،ميكن �أن تنري لآخرين �إ�ضافات �أخرى ال�ستكمال م�سرية مفقودة يف تاريخنا ال�سينمائي.
�إىل كل ه�ؤالء ال�سابقني من الباحثني والآخرين القادمني نقدم تلك املحاولة التي تعد غري م�سبوقة يف تاريخ البحث
ال�سينمائي يف �أوراق �أ�سطوات ت�صوير مدر�سة الإ�سكندرية يف ال�سينما امل�رصية ،لعلنا نفتح طريقًا كان مغلقًا ومل يطرق من
قبل ،وقد ي�أتي من ي�ضيف وي�ضيء �شمعة �أخرى تك�شف مالمح ومعامل طرق �أخرى مل نتو�صل �إليها ،لكنه يتبقى يف النهاية
حماولة جادة يف طريق َوعِ ٍر وغري مطروق من قبل بهذا احلجم وتلك امل�ساحات حول جهود وريادة ه�ؤالء الأ�سطوات.
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( )1ديفيد كورنيل
�أحد م�صوري مدر�سة الإ�سكندرية الأوائل يف ال�سينما امل�رصية ،حيث البدايات الأوىل عرب بوابة دوري�س ـ �أمربتو
دوري�س ـ الذي كان ميلك �أ�ستوديو به املعامل ومواد الإظهار والتحمي�ض و�آالت الت�صوير .بد�أت قدراته يف متابعة الأعمال
الوثائقية منذ عام 1907م ،وحتى بعد ت�أ�سي�سه ال�رشكة الإيطالية وبناء �أ�ستوديو النزهة ـ �أول �أ�ستوديو م�رصي عام 1917م
 وقيامه ب�إنتاج ثالثة �أفالم روائية ق�صرية (نحو الهاوية عام 1917م� ،رشف البدوي عام 1918م ،الأزهار املميتة عامم�ساعدا لأمربتو دوري�س ،ومل يظهر �آخرون �إال يف بع�ض
1918م) .بدا كورنيل يف ال�صورة ب�شكل �أ�سا�سي ورئي�سي
ً
الكتابات مثل ال�صبي ـ يف ذلك الوقت �أو الفتى ـ �ألفيزي �أورفانيللي ،الذي كان �ضمن طقم �أو جمموعة عمل �أمربتو
دوري�س حتى عام 1928م ،عندما ا�ستقل �ألفيزي �أورفانيللي َو َو َّجه ن�شاطه كام ًال �إىل الأ�ستوديو اخلا�ص به؛ حيث كان
يقوم بت�شغيله للغري يف ذلك الوقت ،بينما يتجه ديفيد كورنيل يف هذا العام 1928م نحو ت�صوير الفيلم الثاين للمخرج
�إبراهيم الما «فاجعة فوق الهرم» وي�أتي معه م�ساعد «كامريا مان» �أ�شلي برميافريا ـ يف الوقت الذي تعرف فيه الما قبل
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عام ـ �أي عام 1927م ـ على �ألفيزي �أورفانيللي عندما �سجل لديه امل�شاهد الداخلية و�صورها �ألفيزي يف فيلم «قبلة يف
ال�صحراء» ،الأمر الذي ي�ؤكد حجم و�صلة االت�صال الوا�ضح بني جمموعة العمل يف الإ�سكندرية من خالل �أمربتو دوري�س
و�أورفانيللي.
ملمحا من مالمح مدر�سة الإ�سكندرية ،بل كان
ديفيد كورنيل ...مل يكن غزير الإنتاج مثل �أقرانه ،لكنه �شَ َّكل ً
�أحد �أعمدة هذه املدر�سة منذ البدايات كغريه من رفقاء املهنة من جمموعة الإيطاليني ب�صفة عامة ،لكنه اختفى من ال�ساحة
فج�أة يف �أوائل احلرب العاملية الثانية �ش�أن كثريين ،وتوقفت املعلومات حوله ،ومل يكن هناك يف �أي مرجع �سبب مبا�رش
لهذا االختفاء �أو كيفية اختفائه.

قائمة �أفالم ديفيد كورنيل:

�إخراج� :أمربتو دوري�س
�إخراج� :أمربتو دوري�س
�إخراج� :أمربتو دوري�س
�إخراج� :إبراهيم الما
�إخراج :وداد عريف
�إخراج :وداد عريف
�إخراج� :إبراهيم الما
�إخراج� :أمينة حممد
�إخراج� :أحمد كامل مر�سي

نحو الهاوية (مع �أمربتو دوري�س)
1917 -1م:
�رشف البدوي (مع �أمربتو دوري�س)
1918 -2م:
1918 -3م	:الأزهار املميتة (مع �أمربتو دوري�س)
فاجعة فوق الهرم (مع برميافريا)
1928 -4م:
حتت �سماء م�رص
1928 -5م:
غادة ال�صحراء (مع كياريني)
1929 -6م:
معجزة احلب (مع �إبراهيم �شيب)
1930 -7م:
تيتا ووجن
1937 -8م:
1943 -9م	:العامل
* مالحظة:
فيلم «العامل» �إنتاج ح�سني �صدقي عام 1940م ظل يف العلب مل�شاكل رقابية خا�صة ،و�أفرج عنه عام 1943م.
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( )2توليو كياريني
م�صور �سينمائي من �أ�صول �إيطالية ،واحد من جمموعة امل�صورين الإيطاليني الذين وجدوا �أنف�سهم يت�صدرون ت�صوير
الأفالم الروائية الطويلة ،وهو �أحد �أهم م�صوري مدر�سة الإ�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائي ،الذي �أ�س�سها �أمربتو دوري�س،
وهو ما ت�أكد لنا من خالل تعاقده مع �رشكة نحا�س فيلم ،عند قيامه بت�صوير فيلم «�أن�شودة الف�ؤاد» عام 1932م؛ حيث
ن�ص التعاقد على كيفية معاملته مثل املديرين الفنيني من حيث املكانة والأجر ،هذا جانب ،واجلانب الآخر ين�ص التعاقد يف
�أحد بنوده ـ البند اخلام�س ـ على �أن �أمربتو دوري�س هو �أ�ستاذه ،وعليه االن�صياع لتوجيهاته مثله يف ذلك مثل املخرج �أو املدير
الفني ماريو فولبي ،وهو الأمر الذي ي�ؤكد مكانته كمدير ت�صوير ،وفى الوقت نف�سه ي�ؤكد مكانة وقدرات �أمربتو دوري�س
كبريا يف الراتب �أو املراتب بينهما ،ويت�أكد هذا بعد �أن
من قبل منتج فيلم «�أن�شودة الف�ؤاد» ،وهو متيز لالثنني م ًعا لكن فارقًا ً
�سعى �إليه «وداد عريف» والفنانة «عزيزة �أمري» كي يكون م�صور �أول �أعمالهما ،فيلم «ليلى» الذي �أنتج عام 1927م� ،أول
فيلم روائي طويل �صامت �أنتج يف القاهرة وذلك بعد انتقاله �إليها ت�سبقه �أعماله التي قدمها يف مدينة الإ�سكندرية من خالل
ت�صويره ال�رشائط الوثائقية والإخبارية واالحتفاالت التي كان يقوم �أ�ستوديو دوري�س بت�سجيلها.
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فيلما روائيًّا طوي ًال ،منها � 3أفالم من �إخراجه،
يالحظ �أنه خالل الفرتة من عام 1927م حتى عام 1940م قدم ً 20
و� 7أفالم من �إخراج �أحمد جالل الذي وجد فيه مبتغاه كمدير ت�صوير� ،إال �أنه مثل ديفيد كورنيل ترك م�رص عقب اندالع
وم�صورا
احلرب العاملية الثانية مرحت ًال �إىل اململكة الإيطالية ،وذكرت بع�ض امل�صادر واملراجع �أنه عاد �إىل م�رص مرا�س ًال حربيًّا
ً
ومتاب ًعا ملجريات و�أحداث معركة ال�صحراء يف العلمني؛ حيث تويف هناك �أثناء تغطية �إحدى العمليات الع�سكرية ،ودفن
مع من دفن يف مقابر العلمني.

قائمة �أفالم توليو كياريني

				
ليلى
1927 -1م :
بنت النيل (مع برميافريا)
1929 -2م:
غادة ال�صحراء (مع ديفيد كورنيل)
1929 -3م:
�صاحب ال�سعادة ك�شك�ش بيه
1931 -4م:
�أن�شودة الف�ؤاد (مع �أمربتو دوري�س)
1932 -5م:
خمزن الع�شاق
1932 -6م:
حوادث ك�شك�ش بيه
1934 -7م:
عيون �ساحرة
1934 -8م:
1935 -9م	:الغندورة
1935 -10م	:الدفاع
1936 -11م	:البنكنوت
�أن�شودة الراديو
1936 -12م:
زوجة بالنيابة
1936 -13م:
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�إخراج :وداد عريف وا�ستيفان رو�ستي
�إخراج :روكا
�إخراج :وداد عريف
�إخراج :كياريني وا�ستيفان رو�ستي
�إخراج :ماريو فولبي
�إخراج :كارلو بوبا
�إخراج :كارلو بوبا
�إخراج� :أحمد جالل
�إخراج :مايو فولبي
�إخراج :يو�سف وهبي
�إخراج� :أحمد جالل
�إخراج :كياريني
�إخراج� :أحمد جالل
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1937 -14م:
1937 -15م:
1938 -16م:
1939 -17م:
1939 -18م:
1940 -19م:
1940 -20م:

�إخراج:
�إخراج:
�إخراج:
�إخراج:
�إخراج:
�إخراج:
�إخراج:

مراتي منرة 2
عمر وجميلة
بنت البا�شا املدير
فت�ش عن املر�أة
بياعة التفاح
فتاة متمردة
زليخا حتب عا�شور

كياريني
كارلو بوبا
�أحمد جالل
�أحمد جالل
ح�سني فوزي
�أحمد جالل
�أحمد جالل

* مالحظة:
كاتبا للق�صة
مديرا للت�صوير والإخراج فقط ،بل �أي�ضا ً
فيلم «�أن�شودة الراديو» الذي �أنتج عام 1936م ،مل يكن ً
وال�سيناريو.
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(� )3أ�شلي برميافريا
م�ساعدا� ،أو باملعنى املق�صود للكلمة «كامريا مان»
ً
رمبا كانت البدايات احلقيقية لهذا امل�صور �أ�شلي برميافريا عندما ُعينِّ
بامل�صطلح املعا�رص ،عندما اختاره امل�صـور ـ ديفيد كورنيل يف فيلم الأخوان �إبراهيم وبدر الما «فاجعة فوق الهرم» عام
1928م.
واملراجع التي بني �أيدينا مل تذكر كيف كانت البداية لربميافريا ،لكن املرجح �أنه كانت لديه خربات يف الت�صوير
ال�سينمائي ،و�إال ما كان اختاره ديفيد كورنيل و�إبراهيم الما للعمل معهما يف هذا الفيلم؛ حيث ذكر يف بع�ض الروايات
م�صورا ب�رشكة كوداك يف م�رص مثل الكثريين وهذا احتمال ،لكن االحتمال الآخر والأقرب �إىل ال�صواب
القدمية �أنه كان
ً
�أنه كان �أحد العاملني لدى �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي؛ حيث كانت ت�ؤخذ املناظر الداخلية للفيلم لديه ،وديفيد كورنيل
عمل هو و�أورفانيللي م ًعا لدى �أمربتو دوري�س منذ زمن بعيد عندما كان يجمعهما �أ�ستوديو النزهة  -ال�رشكة الإيطالية عامي
1918 - 1917م ،وبالتايل اخلربات التي كانت موجودة لدى ديفيد كورنيل مب�ساعدة �ألفيزي هي التي �أعطت م�ساحة
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م�ساعدا يف هذا العمل ،وبذلك �أ�صبح �أحد م�ؤ�س�سي �شكل الت�صوير يف �إطار مدر�سة الإ�سكندرية التي
لربميافريا لكي يكون
ً
�ساهم يف الت�أكيد على مالحمها ب�شكل عام ولي�صبح �أحد م�صوريها.
يف نهاية حياته الفنية مب�رص والتي كانت فيلم ف�ؤاد اجلزايريل «حتت ال�سالح» �أنتج عام 1940م� ،شاءت املقادير �أن
تكون احلرب العاملية الثانية هي ال�سبب يف تواجد الع�رشات من اجلاليات �أو اختفائهم ،ولكن احلكايات غري امل�ؤكدة تقول
بعيدا عن �أخطار
�إنه هاجر �ش�أنه يف ذلك �ش�أن معظم م�صوري الفرتة من الأجانب الذين غادروا م�رص بح ًثا عن مكان �آخر ً
تلك احلرب امللعونة.

قائمة �أفالم �أ�شلي برميافريا

فاجعة فوق الهرم (مع ديفيد كورنيل) �إخراج� :إبراهيم الما
1928 -1م:
�إخراج :روكا
بنت النيل (مع توليو كياريني)
1929 -2م:
�إخراج :حممد �صربي
خيانة ن�ص الليل
1930 -3م:
�إخراج� :إبراهيم الما
1932 -4م	:ال�ضحايا
�إخراج :حممد كرمي
1933 -5م	:الوردة البي�ضاء
�إخراج :فاطمة ر�شدي
1933 -6م	:الزواج
�إخراج :ماريو فولبي
1934 -7م	:االتهام
�إخراج� :إبراهيم الما
�شبح املا�ضي (مع �إبراهيم الما)
1934 -8م:
�إخراج� :أحمد جالل
�شجرة الدر
1935 -9م:
�إخراج :ماريو فولبي
ملكة امل�سارح
1936 -10م:
�إخراج :ماريو فولبي
1937 -11م	:احلب املور�ستاين
�إخراج :ف�ؤاد اجلزايريل
حتت ال�سالح
1940 -12م:
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( )4جوليو دي لوكا
عمل كم�ساعد مع توليو كياريني حتى عام 1952م مع بداية قيام ثورة يوليو ،ظل يعمل يف ال�سينما امل�رصية مل
ينقطع عنها �إال ثالث �سنوات خالل الفرتة من عام 1940م حتى عام 1943م ،عندما �أودع �سجن الأجانب معتق ًال �أثناء
احلرب العاملية الثانية.
مهند�سا بحر ًّيا .كانت بدايات
ولد جوليو دي لوكا يف  1فرباير عام 1907م ،وكانت وظيفته قبل العمل يف ال�سينما
ً
عمله يف ال�سينما الأوروبية عام 1924م؛ حيث �شارك يف �إخراج الأفالم التالية:
اقتحام الف�ضاء.
.1860

�أر�ض الوطن.
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Il Palio di Siena

الرجل ذو املخلب.
كان ذلك قبل �أن يتوجه لوكا �إىل م�رص؛ حيث كانت البداية يف عام 1932م عندما �شارك م�شاركة فعلية ورئي�سية يف
ت�صوير �أحد الأعمال الروائية الطويلة الناطقة “�أوالد الذوات” باال�شرتاك مع امل�صور جا�ستون ماردي ،من �إخراج حممد
كرمي ،كذلك �شارك الكثريون من خمرجي الثالثينيات والأربعينيات من القرن املا�ضي ،خا�صة بركات الذي �أجنز معه
فيلما روائيًّا ،وهو ما ي�ؤكد التفاهم املتبادل بينهما.
ً 17
بع�ضا من الزمان ،وتويف هناك.
ترك م�رص عام 1953م متوج ًها �إىل الربازيل،
ومهاجرا؛ حيث عا�ش ً
ً

قائمة �أفالم توليو كيارينى

�أوالد الذوات (مع جا�ستون ماردي) �إخراج :حممد كرمي
1923 -1م:
هياكل بعلبك (مع جورج كوي�ستي) �إخراج :جورج كوي�ستي
1934 -2م:
�أجنحة ال�صحراء (مع فريي فاركا�ش) �إخراج� :أحمد �سامل
1939 -3م:
�إخراج� :إبراهيم الما
قي�س وليلى
1939 -4م:
�إخراج� :إبراهيم الما
1939 -5م	:الكنز املفقود
�إخراج :يو�سف وهبي
1944 -6م	:ابن احلداد (مع عبد احلليم ن�رص)
�إخراج :بركات
�أما جنان
1944 -7م:
�إخراج :بركات
1945 -8م	:القلب له واحد
�إخراج :بركات
هذا جناه �أبي
1945 -9م:
�إخراج :ح�سن عبد الوهاب
قلوب دامية
1945 -10م:
�إخراج :عبد الفتاح ح�سن
عوا�صف
1946 -11م:
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�أنا وابن عمي (مع �ألفيزي �أورفانيللي)
1946 -12م:
�ضحايا املدينة
1946 -13م:
يوم يف العايل
1946 -14م:
1947 -15م	:الهامن
1947 -16م	:الت�ضحية الكربى
هدية
1947 -17م:
1948 -18م	:الواجب
1948 -19م	:الهوى وال�شباب
1948 -20م	:اليتيمتني
ليت ال�شباب
1948 -21م:
فوق ال�سحاب
1948 -22م:
�سجى الليل
1948 -23م:
1948 -24م	:العقاب
عفريتة هامن
1949 -25م:
�ست البيت
1949 -26م:
مربوك عليك
1949 -27م:
ولدي
1949 -28م:
�أمري االنتقام
1950 -29م:
�ساعة لقلبك
1950 -30م:
معل�ش يا زهر
1950 -31م:
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�إخراج :عبد الفتاح ح�سن
�إخراج :نيازي م�صطفى
�إخراج :ح�سني فوزي
�إخراج :بركات
�إخراج :حممد عبد اجلواد
�إخراج :حممود ذو الفقار
�إخراج :بركات
�إخراج :نيازي م�صطفى
�إخراج :ح�سن الإمام
�إخراج :ح�سن عبد الوهاب
�إخراج :حممود ذو الفقار
�إخراج :بركات
�إخراج :بركات
�إخراج :بركات
�إخراج� :أحمد كامل مر�سي
�إخراج :عبد الفتاح ح�سن
�إخراج :عبد الله بركات
�إخراج :بركات
�إخراج :ح�سن الإمام
�إخراج :بركات
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�إخراج:
�إخراج:
�إخراج:
�إخراج:
�إخراج:
�إخراج:
�إخراج:
�إخراج:
�إخراج:
�إخراج:
�إخراج:
�إخراج:

1951 -32م	:اخلارج على القانون
حماتي قنبلة ذرية
1951 -33م:
تعاىل �سلم
1951 -34م:
يف الهوا �سوا	
1951 -35م:
حلن اخللود
1952 -36م:
من القلب للقلب
1952 -37م:
حياتي �إنت
1952 -38م:
ماتقول�ش حلد
1952 -39م:
�أنا وحدي
1952 -40م:
غلطة �أب
1952 -41م:
حكم الزمان
1953 -42م:
قلبي على ولدي
1953 -43م:
* مالحظة:
حكاية اعتقاله يف �سجن الأجانب جاءت �ضمن كتاب (�سعيد �شيمي).
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حممد عبد اجلواد
حلمي رفلة
حلمي رفلة
يو�سف معلوف
بركات
بركات
يو�سف معلوف
بركات
بركات
بركات
بركات
بركات
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( )5فران�سو (فريي) فاركا�ش
�صحيح �أنه من خارج منظومة امل�صورين الإيطاليني ،لكنه �أحد م�صوري مدر�سة الإ�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائي،
جمري اجلن�سية ،جاء �إىل الإ�سكندرية ت�سبقه مهنته كم�صور �سينما فوتوغراف؛ حيث �سبق �أن عمل مع �آخرين يف �أوروبا
(وليم يتيل ،موري�س تورنور ،رينولد �شونزك) يف �أ�ستوديوهات (برلني� ،أوفا ،ترياجوفا) وكذلك �أ�ستوديوهات
(بوداب�ست ،فيينا ،باري�س ،لندن).
ا�ستقر يف هذه املدينة؛ حيث وجد مبتغاه ،عمل مع �أخيه �ألك�سندر فارك�ش يف فيلمني ،الأول“ :بواب العمارة”
عام 1935م ،والثاين“ :ب�سالمته عاوز يتجوز” عام 1936م ،واختفى هذا ال�شقيق من فوق خريطة �صناعة الأفالم يف
م�رص متا ًما ،وهو �أمر يثري الف�ضول والده�شة يف ذات الوقت فلم تعد هناك �أية معلومة حوله� ،أو عن �أ�سباب توقفه �أو امل�صري
الذي �آل �إليه �أو اختاره بنف�سه.
129

مدر�سة الإ�سكندرية ال�سينمائية للت�صوير ال�سينمائي

بينما يعترب فريي فاركا�ش امل�صور ال�سينمائي من �أ�شهر جنوم مدر�سة الإ�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائي ،و�أحد
الأ�سطوات الالمعني غزيري الإنتاج خالل الفرتة التي عمل فيها مب�رص من عام 1934م وحتى الرحيل مع قيام ثورة يوليو
1952م.
تقرتب �أفالمه من حيث الكم �إىل املعدل الذي قدمه �أورفانيللي �أو برونو �سالفي �أو كليليوَ .ت َنقَّل بني العديد من
التيارات ال�سينمائية املختلفة والرواد العظام .دخلت �أفالم �شهرية خزينة التاريخ والتوثيق ،و�صارت �إحدى العالمات
املميزة لهذا ال�سجل ال�سينمائي الكبري.
بينما غادر جمموعة من العاملني يف مدر�سة الإ�سكندرية للت�صوير ال�سينمائي م�رص يف فرتة احلرب العاملية الثانية ،ا�ستمر
ً
ارتباطا وثيقًا به ،ويحمل داللة
هو على ال�ساحة ،يف �سنوات كثرية كان يقدم � 8أفالم �سنو ًّيا ،الأمر الذي يعني �أن هناك
دائما مطلوب؛ قط ًعا حلرفيته العالية و�إجادته و�رسعة �إجنازه ثمانية �أفالم �سنو ًّيا و�أحيا ًنا ع�رشة ،وهذا معدل فلكي
على �أنه ً
أي�ضا هو �إحدى اخل�صال التي متتع بها فريي يف حياتة املهنية.
مبقيا�س هذا الزمن ،لكن التميز � ً
تقول امل�صادر �إنه هاجر �إىل �أمريكا عام 1952م ،لكنها مل تذكر الأ�سباب ،فهل الظروف التي مرت بها م�رص
من غليان �سيا�سي ،واجتماعي ،وحريق القاهرة ،وقتال الفدائيني يف القنال لقوات الإجنليز ،وما �أ�سفر عن قيام حركة
مبا�رشا للرحيل؟ �أم �أن هناك �أ�سبابًا �أخرى ال نعلمها دعته �إىل هجرة
�سببا
ال�ضباط الأحرار يف يوليو 1952م ،قد يكون ذلك ً
ً
البالد والذهاب �إىل بالد �أخرى بعيدة عن الوطن الأم رغم جناحه على ال�ساحة ال�سينمائية امل�رصية ،لي�س هذا فح�سب بل �إنه
�أحد رجاالت ال�صناعة مثله يف ذلك مثل �أبنائها ،ال �أحد يدري �أي �سبب �أو الأ�سباب التي دعته لذلك؟

قائمة �أفالم فران�سو (فريي) فاركا�ش

�إخراج :موري�س �أبتكمان
�إخراج� :ألك�سندر فاركا�ش
�إخراج� :ألك�سندر فاركا�ش

1934 -1م	:ابن ال�شعب
بواب العمارة
1935 -2م:
ب�سالمته عاوز يتجوز
1936 -3م:
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�إخراج� :إدمون توميا
كله �إال كده
1936 -4م:
�إخراج� :أحمد �سامل
�أجنحة ال�صحراء (مع لوكا)
1939 -5م:
�إخراج� :أحمد كامل مر�سي
1939 -6م	:العودة �إىل الريف
�إخراج :كمال �سليم
1939 -7م	:العزمية
�إخراج� :ستيفان رو�ستي
1940 -8م	:الور�شة
�إخراج :كمال �سليم
�إىل الأبد
1941 -9م:
�إخراج� :أحمد بدرخان
1941 -10م	:انت�صار ال�شباب
�إخراج� :أحمد جالل
1941 -11م	:امر�أة خطرة
�إخراج� :أحمد بدرخان
عا�صفة على الريف
1941 -12م:
�إخراج :ح�سني فوزي
�أحب الغلط
1942 -13م:
�إخراج :ح�سني فوزي
بحبح يف بغداد
1942 -14م:
�إخراج :عبد الفتاح ح�سن
حمطة الأن�س
1942 -15م:
�إخراج� :أحمد جالل
ماجدة
1943 -16م:
حب من ال�سماء (م .عبد العظيم� /أ .خور�شيد) �إخراج :عبد الفتاح ح�سن
1943 -17م:
�إخراج :كمال �سليم
حنان
1944 -18م:
�إخراج� :إبراهيم الما
عري�س الهنا
1944 -19م:
�إخراج� :إبراهيم الما
وحيدة
1944 -20م:
�إخراج :ف�ؤاد اجلزايريل
1945 -21م	:احلظ ال�سعيد
�إخراج :ح�سني فوزي
�أحب البلدي
1945 -22م:
�إخراج :جمال مدكور
1945 -23م	:احلب الأول
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1945 -24م	:احلياة كفاح (مع م�صطفى ح�سن)
قتلت ولدي
1945 -25م:
كازينو اللطافة
1945 -26م:
بني نارين
1945 -27م:
رجاء
1945 -28م:
�أر�ض النيل
1946 -29م:
1946 -30م	:الغرية
�صاحب بالني
1946 -31م:
عودة القافلة
1946 -32م:
ما �أقدر�ش
1946 -33م:
1946 -34م	:النائب العام (مع �أ .خور�شيد /م .ح�سن)
حرم البا�شا (مع عبد العزيز فهمي)
1946 -35م:
جنف
1946 -36م:
عدو املر�أة
1946 -37م:
عادت �إىل قواعدها
1946 -38م:
قلبي و�سيفي (مع حممد عبد العظيم)
1947 -39م:
بنت املعلم
1947 -40م:
غدر وعذاب (مع �سامي بريل)
1947 -41م:
جحا وال�سبع بنات
1947 -42م:
قبلني يا �أبي
1947 -43م:
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�إخراج :جمال مدكور
�إخراج :جمال مدكور
�إخراج :جمال مدكور
�إخراج :جمال مدكور
�إخراج :عمر جميعي
�إخراج :عبد الفتاح ح�سن
�إخراج :عبد الفتاح ح�سن
�إخراج :عبا�س كامل
�إخراج� :أحمد بدرخان
�إخراج� :أحمد بدرخان
�إخراج� :أحمد كامل مر�سي
�إخراج :ح�سن حلمي
�إخراج :كامل حفناوي
�إخراج :عبد الفتاح ح�سن
�إخراج :حممد عبد اجلواد
�إخراج :جمال مدكور
�إخراج :عبا�س كامل
�إخراج :عمر جميعي
�إخراج :ف�ؤاد اجلزايريل
�إخراج� :أحمد بدرخان
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�شبح ن�صف الليل
1947 -44م:
عرو�سة البحر
1947 -45م:
1948 -46م	:الريف احلزين
�صاحبة العمارة
1948 -47م:
نرج�س
1948 -48م:
بنت العمدة
1949 -49م:
ن�ص الليل
1949 -50م:
جواهر
1949 -51م:
�أمينة
1949 -52م:
بلدي وخفة
1950 -53م:
�سيبوين �أغني
1950 -54م:
ماكن�ش على البال (مع م�صطفى ح�سن)
1950 -55م:
�أختي �ستيتة
1950 -56م:
1951 -57م	:ابن احلالل
حكم القوي
1951 -58م:
فرجت
1951 -59م:
فتاة ال�سريك
1951 -60م:
خ�رضة وال�سندباد القبلي
1951 -61م:
زينب (مع عبده ن�رص� /سامي بريل)
1952 -62م:
1952 -63م	:الأ�سطى ح�سن
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�إخراج :عبد الفتاح ح�سن
�إخراج :عبا�س كامل
�إخراج :حممد عبد اجلواد
�إخراج :عبد الفتاح ح�سن
�إخراج :عبد الفتاح ح�سن
�إخراج :عبا�س كامل
�إخراج :ح�سني فوزي
�إخراج :حممد عبد اجلواد
�إخراج :ال�سندريني
�إخراج :ح�سني فوزي
�إخراج :ح�سني فوزي
�إخراج :ح�سني فوزي
�إخراج :ح�سني فوزي
�إخراج� :سيف الدين �شوكت
�إخراج :ح�سن الإمام
�إخراج :ح�سني فوزي
�إخراج :ال�سيد زيادة
�إخراج :ال�سيد زيادة
�إخراج :حممد كرمي
�إخراج� :صالح �أبو �سيف
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�إخراج :ح�سني فوزي
�إخراج :ح�سني فوزي
�إخراج :حممد عبد اجلواد
�إخراج :ح�سني فوزي
�إخراج :ح�سني فوزي

يا حالوة احلب
1952 -64م:
1952 -65م	:النمر
قليل البخت
1952 -66م:
1952 -67م	:امل�ساكني
جنة ونار
1952 -68م:
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( )6كيليليو �ش�شيفللي
�أحد �أهم �أ�سطوات مدر�سة الإ�سكندرية؛ من حيث قيمته كم�صور �سينمائي متميز ،وكذلك هذا الكم الكبري من
الأفالم التي قدمها طوال �سنوات كثرية بد�أت من مطبخ �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي �أواخر الع�رشينيات وا�ستمرت حتى عام
متنوعا؛ حيث عمل مع كبار ورواد ال�سينما امل�رصية ،و َت َنقَّل فيها ما بني مدار�س
1968مَّ ،
فيلما ً
قدم ما يقرب من ثمانني ً
واجتاهات عديدة ،وا�ستطاع من خالل تلك الأفالم �أن ي�ؤكد على متيزه ومكانته كمدير ت�صوير رائد ميتلك خربات الأوائل
التي بد�أت مع الرائد �أورفانيللي ثم عمله مع عبد احلليم ن�رص كم�ساعد عام 1935م �أو كم�صور �أ�سا�سي ومعه حممود
ن�رص عام 1937م ،وبني هذا وذاك كان �أ�ستوديو �ألفيزي والعمليات الفنية قد ا�ستحوذت عليه ،ثم عاود الظهور مرة ثانية
يف �أواخر الأربعينيات كمدير ت�صوير متميز ،وا�ستطاع �أن يرتك ب�صمات يف تاريخ ال�سينما امل�رصية ،لي�س لغزارة �إنتاجه
فح�سب ،بل لت�أكيده على قدرات �أ�سطوات هذه املدر�سة على التواجد ،ومل يرتك م�رص يف احلرب العاملية الثانية ،ومل
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يغادرها مع ثورة يوليو 1952م مثل غريه ،ومل يهاجر عند �صدور قرارات ت�أميم �صناعة ال�سينما يف �أوائل ال�ستينيات من
القرن املا�ضي ،لكنه ظل يعمل برغم ال�صعاب والأنواء حتى عام 1968م.

قائمة �أفالم كيليليو �ش�شيفللي

1935 -1م	:الدكتور فرحات (م�ساعد مع عبد احلليم ن�رص) �إخراج :توجو مزراحي
�إخراج :توجو مزراحي
�شالوم الريا�ضي (مع حممود ن�رص)
1937 -2م:
1937 -3م	:الدكتور �أبا مينوند�س (عبد احلليم /حممود ن�رص) �إخراج :توجو مزراحي
�إخراج :نيازي م�صطفى
�سلطانة ال�صحراء (مع نيازي م�صطفى)
1947 -4م:
�إخراج :ح�سن حلمي
�أحب الرق�ص
1948 -5م:
�إخراج :نيازي م�صطفى
1948 -6م	:الهوى وال�شباب
�إخراج :ح�سن حلمي
1949 -7م	:ال�ستات كده
�إخراج :نيازي م�صطفى
قمر 14
1950 -8م:
�إخراج :ح�سن حلمي
مكتب الغرام
1950 -9م:
�إخراج :م�صطفى ح�سن
ليلة الدخلة
1950 -10م:
�إخراج :حممود ذو الفقار
�أخالق للبيع
1950 -11م:
�إخراج :عبد العليم خطاب
جزيرة الأحالم (مع �أمربتو النزانو)
1951 -12م:
�إخراج :حم�سن �سابو
مببة
1952 -13م:
�إخراج� :إبراهيم حلمي
ع�رشة بلدي
1952 -14م:
�إخراج :جالل م�صطفى
غرام بثينة
1953 -15م:
�إخراج :ح�سن ر�ضا
بيني وبينك
1953 -16م:
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�أنا احلب
1954 -17م:
�أ�سعد الأيام
1954 -18م:
1954 -19م	:الأ�ستاذ �رشف
حدث ذات ليلة
1954 -20م:
فتوات احل�سينية (مع �أوهان)
1954 -21م:
عرو�سة املولد
1954 -22م:
معهد الريا�ضة والرق�ص
1955 -23م:
خايل �شغل
1955 -24م:
موعد مع �إبلي�س (مع ف�ؤاد عبد امللك)
1955 -25م:
كيلو ( 99مع �أمربتو التزانو)
1956 -26م:
قلوب حائرة
1956 -27م:
غرام املليونري
1957 -28م:
1957 -29م	:املتهم
1957 -30م	:ابن حميدو
حياة غانية
1957 -31م:
�ساحمني
1958 -32م:
�إ�سماعيل ي�س يف م�ست�شفى املجانني
1958 -33م:
هل �أقتل زوجتي
1958 -34م:
�أيامي ال�سعيدة
1958 -35م:
�إ�سماعيل ي�س بولي�س حربي
1958 -36م:
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�إخراج :بركات
�إخراج :ح�سن ر�ضا
�إخراج :كامل التلم�ساين
�إخراج :بركات
�إخراج :نيازي م�صطفى
�إخراج :عبا�س كامل
�إخراج :كامل التلم�ساين
�إخراج :ح�سن عامر
�إخراج :كامل التلم�ساين
�إخراج� :إبراهيم حلمي
�إخراج� :إبراهيم عمارة
�إخراج :عاطف �سامل
�إخراج :كمال عطية
�إخراج :فطني عبد الوهاب
�إخراج :ح�سام الدين م�صطفى
�إخراج :ح�سن ر�ضا
�إخراج :عي�سى كرامة
�إخراج :ح�سام الدين م�صطفى
�إخراج� :أحمد �ضياء الدين
�إخراج :فطني عبد الوهاب
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�إخراج :فطني عبد الوهاب
�إخراج :ح�سن ر�ضا
�إخراج :فطني عبد الوهاب
�إخراج :عاطف �سامل
�إخراج :حممد عبد اجلواد
�إخراج :ال�سيد زيادة
�إخراج :ح�سام الدين م�صطفى
�إخراج :ح�سني فوزي
�إخراج :ح�سام الدين م�صطفى
�إخراج :كمال عطية
�إخراج :نيازي م�صطفى
�إخراج :ح�سني فوزي
�إخراج :كمال عطية
�إخراج :فطني عبد الوهاب
�إخراج :ح�سني فوزي
�إخراج :ح�سام الدين م�صطفى
�إخراج� :أحمد �ضياء الدين
�إخراج :ح�سام الدين م�صطفى
�إخراج :كمال عطية
�إخراج :حممود فريد

1958 -37م	:الأخ الكبري
لن �أعود
1959 -38م:
�إ�سماعيل ي�س بولي�س �رسي
1959 -39م:
�رصاع يف النيل
1959 -40م:
قبلني يف الظالم
1959 -41م:
1960 -42م	:الغجرية
رجال يف العا�صفة
1960 -43م:
ياحبيبتي
1960 -44م:
�رصاع يف اجلبل
1961 -45م:
ر�سالة �إىل الله
1961 -46م:
دماء على النيل
1961 -47م:
عا�شور قلب الأ�سد
1961 -48م:
�رس الغائب
1962 -49م:
1962 -50م	:الفر�سان الثالثة
حلوة وكدابة
1962 -51م:
�أيام بال حب
1962 -52م:
عري�س لأختي
1963 -53م:
بطل للنهاية
1963 -54م:
طريق ال�شيطان
1963 -55م:
�سجني الليل
1963 -56م:
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�إخراج :ال�سيد زيادة
زوجة ليوم واحد
1963 -57م:
�إخراج :حممود فريد
فورا	
1964 -58م:
مطلوب زوجة ً
�إخراج :ح�سام الدين م�صطفى
فتاة امليناء
1964 -59م:
�إخراج :ح�سن ال�صيفي
هارب من الزواج
1964 -60م:
�إخراج :كمال عطية
ثورة البنات (مع م�سعود عي�سى)
1964 -61م:
�إخراج :ح�سن ال�صيفي
من �أجل حنفي
1964 -62م:
�إخراج :كمال ال�شناوي
تنابلة ال�سلطان
1965 -63م:
�إخراج :حممود فريد
1965 -64م	:العقالء الثالثة
�إخراج :ح�سني حلمي املهند�س
1965 -65م	:الوديعة
�إخراج :حممود فريد
1966 -66م	:امل�شاغبون
�إخراج :عاطف �سامل
زوجة من باري�س
1966 -67م:
�إخراج :ح�سام الدين م�صطفى
1967 -68م	:ال�سمان واخلريف
�إخراج :جالل ال�رشقاوي
1967 -69م	:العيب
 3ق�ص�ص (الق�صة الثانية ف� .أنطون /ع .ح�سن) �إخراج :ح�سن ر�ضا
1968 -70م:
�إخراج :ح�سام الدين م�صطفى
جدا	
1968 -71م:
عامل م�ضحك ًّ
�إخراج :ح�سام الدين م�صطفى
�شنبو يف امل�صيدة
1968 -72م:
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( )7حممود ن�رص
دخل حممود ن�رص �إىل جمال الفن ال�سابع عن طريق �أخيه عبد احلليم ن�رص ،من خالل �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي
�صغريا التحق لتعلم هذه املهنة ،ق�ضى �سنوات ثالثة وعمل دون مقابل ،ير�صد كيف تتم
للت�صوير الفوتوغرايف� ،صبيًّا
ً
احلركة يف هذا املجال ،مع �إدراكه بقدراته كفني ،كان راتبه ريا ًال يف حياته ،بني عبد احلليم ن�رص و�ألفيزي �سنوات من
العمر قليلة ،لكن �أحدهما �صاحب عمل “�ألفيزي” �أما عبد احلليم وحممود فكانا داخل �أ�ستوديو فوتوغرايف وانتقال بعدها
نقلة نوعية ،واجتها �إىل ال�سينماتوغراف ،يف هذا الأ�ستوديو تعلم حممود ـ كما تعلم عبد احلليم ـ عمليات الإظهار والطبع
والتحمي�ض �إىل جانب املونتاج.
عندما التحق عبد احلليم ن�رص ب�أ�ستوديو توجو مزراحي بباكو�س ا�صطحب معه �أخاه حممود ن�رص كي يكون �ساعده
الأمين ،يقول حممود ن�رص ...“ :كان الأ�ستوديو يقوم ب�إدارته ثالثة �أفراد ما بني الت�صوير والديكورات والإ�ضاءة،
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وحمل ما �صور والذهاب �إىل �أ�ستوديو �ألفيزي لإجراء العمليات الفنية هناك ،و�إعادته لعر�ض ما مت ت�صويره ،وال مانع من
�أن تكون نظافة الأ�ستوديو على عاتق الثالثي (توجو ،عبده ،حممود ن�رص).
حممود ن�رص من مواليد عام 1919م ،ينتمي �إىل مدر�سة الإ�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائى منذ �أن اكت�سب جمموعة
خرباته عرب الرائد �أورفانيللي وتلميذه و�أخيه و�صديقه و�أ�ستاذه عبد احلليم ن�رص ،تعاون مع زمالء كثريين يف هذه املهنة؛
حيث التحق ب�أ�ستوديو توجو وفيما بعد امل�صور الإيطايل كليليو �ش�شيفللي ،الذي عمل كم�ساعد لعبد احلليم ن�رص يف فيلم
“الدكتور فرحات” عام 1935م والذى �صور فيلم “�شالوم الريا�ضي” عام 1937م ،وعمل معه حممود ن�رص كم�ساعد
ـ كامريا مان ـ واالثنان عمال مع توجو مزراحي وعبد احلليم ن�رص يف بع�ض الأفالم اليونانية التي �صورت بالإ�سكندرية بني
عامي  1937و1938م بالإ�ضافة �إىل قيامهما بالعمليات الفنية لدى �أ�ستوديو �ألفيزي.
تبو�ؤوا ت�سجيل ال�سينما امل�رصية منذ البدايات،
مدر�سة الإ�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائى �صاغها �أ�سطوات كثريون َّ
حاولوا ،اجتهدوا� ،صنعوا �أ�سماء و�سط عمالقة ـ خا�صة امل�رصيون منهم ـ حيث يقول حممود ن�رص �إن ه�ؤالء ـ مديري
الت�صوير الأجانب ـ و�صل راتب الفرد منهم  1000جنيه (�ألف جنيه) �أوائل الأربعينيات من القرن املا�ضي ،بينما امل�صور
امل�رصي ال يتعدى �أجره  150جني ًها (مائة وخم�سون جني ًها) وتلك ق�صة �أخرى.

1937 -1م:
1937 -2م:
1938 -3م:
1938 -4م:
1942 -5م:
1942 -6م:

قائمة �أفالم حممود ن�رص:

�شالوم الريا�ضي (م�صور مع كليليو)
الدكتور �أباميندند�س (يوناين مع عبده ن�رص)
الالجئة (يوناين مع عبده ن�رص)
عندما يغيب الزوج (يوناين مع عبده ن�رص)
ليلى (م�صور مع عبده ن�رص)
لو كنت غني (م�صور مع عبده ن�رص)
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�إخراج :توجو مزراحي
�إخراج :توجو مزراحي
�إخراج :توجو مزراحي
�إخراج :توجو مزراحي
�إخراج :توجو مزراحي
�إخراج :بركات
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1942 -7م :علي بابا والأربعني حرامي (مع عبده ن�رص)
1946 -8م :جمد ودموع (م�صور مع عبده ن�رص)
1946 -9م :املو�سيقار
1947 -10م :العقل يف �أجازة
1947 -11م :حمامة ال�سالم (مع ر�شاد �سالمة)
1947 -12م :البدوية احل�سناء (مع ر�شاد �سالمة)
1948 -13م :عدل ال�سماء
1949 -14م :العي�ش وامللح
1949 -15م� :أجازة يف جهنم
1949 -16م :لهاليبو
1949 -17م :منديل احللو
		
1950 -18م :البطل
		
1950 -19م� :أفراح
1950 -20م :املليونري
1950 -21م :عيني برتف
1951 -22م :خرب �أبي�ض
1951 -23م :فريوز هامن
1951 -24م :حبيبتي �سو�سو
1951 -25م :ال�رشف غايل
1951 -26م� :شباك حبيبي
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�إخراج :توجو مزراحي
�إخراج� :أحمد بدرخان
�إخراج :ال�سيد زيادة
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج� :إبراهيم الما
�إخراج� :أحمد كامل مر�سي
�إخراج :ح�سني فوزي
�إخراج :عز الدين ذو الفقار
�إخراج :ح�سني فوزي
�إخراج :عبا�س كامل
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :نيازي م�صطفى
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :عبا�س كامل
�إخراج :عبا�س كامل
�إخراج :عبا�س كامل
�إخراج :نيازي م�صطفى
�إخراج� :أحمد بدرخان
�إخراج :عبا�س كامل
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1952 -27م:
1952 -28م:
1952 -29م:
1952 -30م:
1952 -31م:
1952 -32م:
1953 -33م:
1953 -34م:
1953 -35م:
1953 -36م:
1953 -37م:
1953 -38م:
1953 -39م:
1953 -40م:
1954 -41م:
1954 -42م:
1954 -43م:
1954 -44م:
1954 -45م:
1954 -46م:

ليلة القدر
�سيدة القطار
ال�سماء ال تنام
ي�سقط اال�ستعمار (مع برونو �سالفي)
�صورة الزفاف
حبيب قلبي
حظك هذا الأ�سبوع
جمل�س الإدارة
طريق ال�سعادة
ل�سانك ح�صانك
ابن ذوات
ال�سيد حممد البدوي
احلرمان
مليون جنيه
احلياة احلب
�رشف البنات
ال�شيخ ح�سن
ليلة من عمري
�إن�سان غلبان
املحتال
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�إخراج :ح�سني �صدقي
�إخراج :يو�سف �شاهني
�إخراج� :إبراهيم عمارة
�إخراج :ح�سني �صدقي
�إخراج :ح�سن عامر
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :عبا�س كامل
�إخراج :كامل احلفناوي
�إخراج :عبا�س كامل
�إخراج :ح�سن ال�صيفي
�إخراج :بهاء الدين �رشف
�إخراج :عاطف �سامل
�إخراج :ح�سني فوزي
�إخراج� :سيف الدين �شوكت
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :ح�سني �صدقي
�إخراج :عاطف �سامل
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :حلمي رفلة
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1954 -47م:
1954 -48م:
1954 -49م:
1955 -50م:
1955 -51م:
1955 -52م:
1956 -53م:
1956 -54م:
1956 -55م:
1956 -56م:
1957 -57م:
1957 -58م:
1957 -59م:
1957 -60م:
1957 -61م:
1957 -62م:
1957 -63م:
1958 -64م:
1958 -65م:
1958 -66م:

خليك مع الله
�إحلقوين بامل�أذون
�أبو الدهب
�شاطىء الذكريات (مع كمال كرمي)
حلن الوفاء
ليايل احلب
�سمارة
النمرود
�صوت من املا�ضي
وداع يف الفجر
متر حنة
الو�سادة اخلالية (مع علي ح�سن)
�أر�ض ال�سالم
ال �أنام (مع عبد احلليم ن�رص)
علموين احلب
ليلة رهيبة (مع على ح�سن)
احلب العظيم (مع �ألفيزي �أورفانيللي)
كهرمانة
الزوجة العذراء
الطريق امل�سدود
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�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :عز الدين ذو الفقار
�إخراج� :إبراهيم عمارة
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :ح�سن ال�صيفي
�إخراج :عاطف �سامل
�إخراج :عاطف �سامل
�إخراج :ح�سن الإمام
�إخراج :ح�سني فوزي
�إخراج� :صالح �أبو �سيف
�إخراج :كمال ال�شيخ
�إخراج� :صالح �أبو �سيف
�إخراج :عاطف �سامل
�إخراج :ال�سيد بدير
�إخراج :ح�سن الأمام
�إخراج :ال�سيد بدير
�إخراج :ال�سيد بدير
�إخراج� :صالح �أبو �سيف
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1958 -67م :هذا هو احلب
		
1958 -68م :غريبة
1958 -69م :حتى نلتقي
1959 -70م :احلب الأخري
1959 -71م� :أنا حرة
1959 -72م� :أم رتيبة
1959 -73م :حب �إىل الأبد
1960 -74م :حلن ال�سعادة
1960 -75م :عمالقة البحار (حممد عبد العظيم ،علي ح�سن)
1960 -76م :نهاية الطريق
1961 -77م :طريق الأبطال
1961 -78م :وحيدة		
1961 -79م :ال�سبع بنات
1961 -80م :زيزيت
1962 -81م� :آخر فر�صة
1963 -82م :النظارة ال�سوداء
1963 -83م� :صاحب اجلاللة
1963 -84م :ال�شيطان ال�صغري
1964 -85م� :أمري الدهاء
1964 -86م :املراهقان
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�إخراج� :صالح �أبو �سيف
�إخراج :عز الدين ذو الفقار
�إخراج :بركات
�إخراج :حممد كامل ح�سن
�إخراج� :صالح �أبو �سيف
�إخراج :ال�سيد بدير
�إخراج :يو�سف �شاهني
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :ال�سيد بدير
�إخراج :كمال عطية
�إخراج :حممود �إ�سماعيل
�إخراج :حممد كامل ح�سن
�إخراج :عاطف �سامل
�إخراج� :سيد عي�سى
�إخراج :نيازي م�صطفى
�إخراج :ح�سام الدين م�صطفى
�إخراج :فطني عبد الوهاب
�إخراج :كمال ال�شيخ
�إخراج :بركات
�إخراج� :سيف الدين �شوكت
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�إخراج :عبا�س كامل
�إخراج :حممود ذو الفقار
�إخراج :حممود ذو الفقار
�إخراج :ح�سن ال�صيفي
�إخراج :جندي حافظ
�إخراج :كمال ال�شيخ
�إخراج :حممود ذو الفقار
�إخراج :كمال ال�شيخ
�إخراج :جندي حافظ
�إخراج :نيازي م�صطفى
�إخراج :حممود ذو الفقار
�إخراج :حممود ذو الفقار
�إخراج :ممدوح �شكري
�إخراج� :أنور ال�شناوي
�إخراج :فطني عبد الوهاب
�إخراج :نيازي م�صطفى
�إخراج :ح�سن رمزي
�إخراج :نور الدمردا�ش
�إخراج :حممد �سامل
�إخراج :ح�سن رمزي

1965 -87م :العقل واملال
1965 -88م :الثالثة يحبونها
1965 -89م� :أغلى من حياتي
1966 -90م :الزوج العازب
1966 -91م :رجل وامر�أتان
1967 -92م :املخربون
1967 -93م� :أجازة غرام
1968 -94م :الرجل الذي فقد ظله
1968 -95م :مطاردة غرامية
1970 -96م :عري�س بنت الوزير
1970 -97م� :أنا وزوجتي وال�سكرترية
1970 -98م :امر�أة زوجي
1970 -99م :الوادي الأ�صفر
1970 -100م :ال�رساب
1971 -101م :خطيب ماما
1971 -102م :املتعة والعذاب
1971 -103م :ملكة الليل
1971 -104م :مو�سيقى وجا�سو�سية وحب
1972 -105م :عما�شة يف الأدغال
1972 -106م :العاطفة واجل�سد
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1972 -107م:
1973 -108م:
1973 -109م:
1974 -110م:
1975 -111م:
1975 -112م:
1975 -113م:
1975 -114م:
1975 -115م:
1976 -116م:
1977 -117م:
1977 -118م:
1977 -119م:
1978 -120م:
1978 -121م:
1979 -122م:
1980 -123م:
1984 -124م:
1984 -125م:
1985 -126م:

�إخراج :ح�سن ال�صيفي
�إخراج :ح�سام الدين م�صطفى
�إخراج� :أحمد �ضياء الدين
�إخراج :جندي حافظ
�إخراج :ح�سن رمزي
�إخراج :ح�سام الدين م�صطفى
�إخراج :ح�سن رمزي
�إخراج :ح�سن رمزي
�إخراج :حممود فريد
�إخراج� :أ�رشف فهمى
�إخراج :نادر جالل
�إخراج :عاطف �سامل
�إخراج :ح�سام الدين م�صطفى
�إخراج :كمال ال�شيخ
�إخراج� :صالح �أبو�سيف
�إخراج :عاطف �سامل
�إخراج :ح�سن ال�صيفي
�إخراج :ح�سن ال�صيفي
�إخراج :ح�سن ال�صيفي
�إخراج :ح�سن ال�صيفي

وكر الأ�رشار
ال�شحات
عا�شق الروح
الأح�ضان الدافئة
الرداء الأبي�ض
�صابرين
� ًأبدا لن �أعود
امر�أتان
البحث عن املتاعب
�شوق
ال وقت للدموع
حافية على ج�رس الذهب
ال�شياطني
وثالثهم ال�شيطان
املجرم
عا�صفة من الدموع
الأخوة الغرباء
حادي بادي
�أنا اللي �أ�ستاهل
مغاوري يف الكلية
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1986 -127م:
1986 -128م:
1987 -129م:
1990 -130م:

التوت والنبوت (مع �إبراهيم �صالح)
امر�أة يف ال�سجن
الرجل ال�صعيدي (مع حممد خليل)
ال�شيطانة
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�إخراج :نيازي م�صطفى
�إخراج :ح�سن ال�صيفي
�إخراج :فريد فتح الله
�إخراج� :أحمد النحا�س

�أ�سطوات ت�صوير مدر�سة الإ�سكندرية يف ال�سينما امل�رصية

( )8برونو �سالفي
كانت بداية ن�شاطه يف التعليم على يد �أمربتو دوري�س �صاحب املدر�سة ـ �إن جازت الت�سمية ـ �إىل جانب التدريب
واكت�ساب املهارات املختلفة عندما �أ�س�س �ألفيزي �أورفانيللي ـ التلميذ النجيب ـ الأ�ستوديو اخلا�ص به ،وجتاوز معلمه يف
تثبيت �أركان املهنة وجعلها جمموعة حرف ال ي�ستطيع القيام بها جمتمعة ،فدخل الكثريون املدر�سة وخرجوا منها �أ�سطوات
�ساهموا يف بناء ال�سينما امل�رصية ب�شكل �أو ب�آخر عرب �إبداعات خمتلفة ،اختفوا زم ًنا ،وظهروا يف �أزمنة �أخرى ،من ه�ؤالء
الأخوان �سالفي :برونو و�ألدو ،اللذان التحقا كم�ساعدين لدى دوري�س فرتة من الزمان ،لكنهما �رسعان ما كان �أ�ستوديو
�ألفيزي هو البوتقة التي �صاغت مهارتهما كفنيني ميكن االعتماد عليهما ،وهو ما جعل دوري�س ي�ستعني بهما يف الق�صور
م�صورا للملك �أحمد ف�ؤاد ،وقرر ت�أ�سي�س معمل خا�ص داخل تلك الق�صور ي�رشف على عمليات الت�صوير
امللكية عندما كان
ً
الفوتوغرايف وال�سينمائي ،و�أن يكون املعمل هو اجلزء الهام يف تلك العملية.
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لذا عمال يف ال�رساي امللكية يف نهاية حياة امللك �أحمد ف�ؤاد ووا�صال العمل �أثناء وبعد جلو�س امللك فاروق على عر�ش
م�رص وهما ي�رشفان على املعمل ـ فوتوغرافيًّا و�سينمائيًّا ـ للعائلة املالكة ،ي�صوران كل املنا�سبات واالحتفاالت التي تدور يف
�إطار الق�رص امللكي ،وهو ت�أكيد خلربتهما يف هذا املجال الذي اكت�سباه من العمل مع دوري�س و�ألفيزي.
عندما خرج برونو �سالفي ل�سوق العمل عام 1945م ،ظل يعمل يف ال�سوق امل�رصية حتى بداية عمليات الت�أميم لل�سينما
امل�رصية فرتك م�رص للعمل يف لبنان ،ولكننا مل جند يف املراجع �أو الأوراق التي لدينا ما ي�شري من قريب �أو بعيد �إىل �أخيه
�ألدو ،لكن هناك من يرجح هجرته خارج م�رص وال يوجد ما ي�ؤكد ذلك.

قائمة �أفالم برونو �سالفي

1945 -1م :القر�ش الأبي�ض
		
1946 -2م :اخلطيئة
		
1946 -3م :راوية
1946 -4م :عرو�سة للإيجار (�أورفانيللي ،م�صطفى ح�سن)
1947 -5م :الأحدب		
1947 -6م :لياىل الأن�س
1947 -7م :الكل يغني
1947 -8م� :أمل �ضائع
1947 -9م :نور من ال�سماء
1948 -10م :الروح واجل�سد
1948 -11م :خيال امر�أة
1949 -12م :املجنونة
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�إخراج� :إبراهيم عمارة
�إخراج� :إبراهيم عمارة
�إخراج :نيازي م�صطفى
�إخراج :فريد اجلندي
�إخراج :ح�سن حلمي
�إخراج :نيازي م�صطفى
�إخراج :عز الدين ذو الفقار
�إخراج :فريد اجلندي
�إخراج :ح�سن حلمي
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :ح�سن ر�ضا
�إخراج :حلمي رفلة

�أ�سطوات ت�صوير مدر�سة الإ�سكندرية يف ال�سينما امل�رصية

�إخراج� :إبراهيم عمارة
�إخراج :عز الدين ذو الفقار
�إخراج :ح�سن ر�ضا
�إخراج� :إبراهيم عمارة
�إخراج :عز الدين ذو الفقار
�إخراج� :أحمد �ضياء الدين
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :ح�سن ر�ضا
�إخراج :كمال عطية
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :ال�سيد زيادة
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :ح�سني �صدقي
�إخراج  :حلمي رفلة

1949 -13م :حالوة		
1949 -14م� :صاحبة املالليم
		
1949 -15م :القاتلة
1949 -16م :عقبال البكاري
1949 -17م :الليل و�أنا
1949 -18م :ذو الوجهني
1949 -19م :فاطمة وماريكا ورا�شيل
1950 -20م� :آه من الرجالة
1950 -21م :غرام راق�صة
1950 -22م :بنت باري�س
1950 -23م :الآن�سة ماما
1950 -24م :العقل زينة
1950 -25م :حبايبي كتري
1951 -26م :نهاية ق�صة
1951 -27م :احلب يف خطر (جورج ميلتون)
1951 -28م :خ�رضة وال�سندباد القبلي
1951 -29م :بلد املحبوب
1951 -30م :فايق ورايق
1951 -31م� :آدم وحواء
1952 -32م :على كيفك
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�إخراج  :حلمي رفلة
�إخراج  :حلمي رفلة
�إخراج  :ح�سني �صدقي
�إخراج  :حممد �صالح الكيايل
�إخراج :ال�سيد زيادة
�إخراج  :ح�سني �صدقي
�إخراج  :حلمي رفلة
�إخراج  :ال�سيد زيادة
�إخراج  :عبد الله بركات
�إخراج � :إبراهيم عمارة
�إخراج  :حلمي رفلة
�إخراج  :يو�سف �شاهني
�إخراج  :ال�سيد زيادة
�إخراج  :ح�سن ال�صيفي
�إخراج  :ال�سيد زيادة
�إخراج  :عاطف �سامل
�إخراج  :عبا�س كامل
�إخراج  :ح�سن رمزي
�إخراج  :حممود ذو الفقار
�إخراج  :عبا�س كامل

1952 -33م :قدم اخلري
1952 -34م :املنت�رص
1952 -35م :ي�سقط اال�ستعمار (حممود ن�رص)
1952 -36م :بنت ال�شاطئ
1952 -37م :الدم يحن
1952 -38م :البيت ال�سعيد
1953 -39م :ابن للإيجار (حممود ن�رص)
1953 -40م :اللقاء الأخري
1953 -41م :احلب املكروه
1953 -42م :مالي�ش حد
1953 -43م :ظلموين احلبايب
1954 -44م� :شيطان ال�صحراء (�أورفانيللي)
1954 -45م :النا�س مقامات
1954 -46م :بنت البلد
1954 -47م :دلوين يا نا�س
		
1955 -48م :فجر
1955 -49م :يف �صحتك
1955 -50م� :أحالم الربيع
1955 -51م :رنة اخللخال
1955 -52م :تار بايت
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1955 -53م:
1956 -54م:
1956 -55م:
1956 -56م:
1957 -57م:
1958 -58م:
1958 -59م:
1958 -60م:
1958 -61م:
1958 -62م:
1959 -63م:
1959 -64م:
1959 -65م:
1960 -66م:
1960 -67م:
1960 -68م:
1960 -69م:
1960 -70م:
1960 -71م:
1961 -72م:

ع�صافري اجلنة
�إ�سماعيل ي�س يف متحف ال�شمع
وهبتك حياتي
حب و�إن�سانية
رحلة غرامية
�إ�سماعيل ي�س يف دم�شق (روبري طمبا)
ال�ست نواعم
بحبوح �أفندي
ام�سك حرامي
�أبو عيون جريئة
�إحنا التالمذة
من �أجل امر�أة
قلب يحرتق
مولد النبي
حب يف حب
لقاء يف الغروب
غراميات امر�أة
�شجرة العائلة
�رس امر�أة
مع الذكريات
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�إخراج � :سيف الدين �شوكت
�إخراج  :عي�سى كرامة
�إخراج  :زهري بكري
�إخراج  :ح�سني فوزي
�إخراج  :حممود ذو الفقار
�إخراج :حلمي رفلة
�إخراج :يو�سف معلوف
�إخراج :يو�سف معلوف
�إخراج :فطني عبد الوهاب
�إخراج :ح�سن ال�صيفي
�إخراج :عاطف �سامل
�إخراج :كمال ال�شيخ
�إخراج :كمال ال�شيخ
�إخراج� :أحمد الطوخي
�إخراج� :سيف الدين �شوكت
�إخراج� :سعد عرفة
�إخراج :طلبة ر�ضوان
�إخراج� :رشيف وايل
�إخراج :عاطف �سامل
�إخراج� :سعد عرفة
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1961 -73م:
1961 -74م:
1962 -75م:
1963 -76م:
1964 -77م:
1965 -78م:
1966 -79م:
1966 -80م:
1967 -81م:
1967 -82م:
1968 -83م:

ال�ضوء اخلافت
مفي�ش تفاهم (كمال كرمي)
دنيا البنات
لبنان � -شو�شو واملليون
لبنان  -الأجنحة املتك�رسة (�أنطون �صباغة)
لبنان  -ليايل ال�رشق
وداعا يا فقر
لبنان ً -
لبنان � -شباب حتت ال�شم�س
لبنان  -القاهرون
لبنان  -لهيب اجل�سد
لبنان  -وادي املوت
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�إخراج :فطني عبد الوهاب
�إخراج :عاطف �سامل
�إخراج� :سعد عرفة
�إخراج� :أنطون رميي
�إخراج :يو�سف معلوف
�إخراج� :إليا�س متى
�إخراج :فاروق عجرمة
�إخراج� :سمري ن�رصي
�إخراج :فاروق عجرمة
�إخراج :ر�ضا مي�رس
�إخراج :فاروق عجرمة

�أ�سطوات ت�صوير مدر�سة الإ�سكندرية يف ال�سينما امل�رصية

(� )9إبراهيم الما
�إبراهيم وبدر الما ـ الأخوان ـ من �أ�صول غري م�رصية ،و�صال �إىل الإ�سكندرية كما تقول الروايات من �شيلي؛ حيث
كانا قد هاجرا ،ويف طريق العودة �إىل فل�سطني وجدا الطريق مفرو�شً ا بالورود يف الإ�سكندرية .رواية �أخرى تقول �إنهما
وح�ضورا كوزموبوليتانيًّا خمتلفًا،
مناخا ثقافيًّا،
عادا من املهجر �إىل �أر�ض امليعاد وتوقفا يف الإ�سكندرية؛ حيث وجدا فيها ً
ً
مقرا لهما� ،أ�ستوديو كوندور وهو ثالث �أ�ستوديو
و�أنهما ميكن �أن يتعاي�شا يف تلك الأجواء ،فاتخذا من �أطراف الإ�سكندرية ًّ
يف الإ�سكندرية بعد �أ�ستوديو احل�رضة �أمربتو دوري�س ،و�أ�ستوديو املن�شية �أورفانيللي.
لكن الأهم هو اندماج االثنني يف املجتمع ال�سكندري ،وتعرفهما على الإمكانيات املتاحة داخل املدينة ،وعلى
مفتاحا للو�صول �إىل �أ�ستوديوهاتهم ب�سهولة ،فكانت البدايات يف �أوائل عام
�أ�صحاب و�صناع الأفالم الذين ميكن �أن يكونوا ً
1927م ،عندما مت االنتهاء من العمليات الفنية وت�صوير املناظر الداخلية لفيلم “قبلة يف ال�صحراء” لدى �أ�ستوديو �ألفيزي،
الذي �شارك يف ت�صويره �إىل جانب ماير ال�سند�سكي ،والتي ت�ؤكد بع�ض امل�صادر عر�ضه بالإ�سكندرية يف مايو 1927م،
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فقد �أ�س�س الأخوان الما عام 1926م� ،سينما كلوب مينا و�رشكة كوندور فيلم مع املمثل امل�رصي �إبراهيم ذو الفقار،
و�أنتجا “قبلة يف ال�صحراء” نظرة على ال�سينما امل�رصية 1975 – 1895م (�إيف تروفال  -باري�س).
ما يهمنا هنا لي�ست درا�سة �أعمال �إبراهيم الما ال�سينمائية وتاريخه ـ فهذا جمال �آخر ـ بقدر اهتمامنا به كم�صور �شارك
�أ�سطوات الت�صوير يف مدر�سة الإ�سكندرية التي �ساهمت بق�سط كبري يف ت�أ�سي�س بدايات تاريخ ال�سينما امل�رصية ،فقد �شارك
يف الت�صوير مع تالميذ ورواد تلك املدر�سة يف البداية ،وفيما بعد انفرد بالت�صوير وحده �أو مع بع�ض َمن ا�ستعان بهم.

1928 -1م:
1934 -2م:
1936 -3م:
1937 -4م:
1938 -5م:
1939 -6م:
1943 -7م:

قائمة �أفالم �إبراهيم الما (كم�صور)

فاجعة فوق الهرم مع ديفيد كورنيل ،برميافريا
مع برميافريا
�شبح املا�ضي
الهارب
مع �إبراهيم �شيب
عز الطلب
نفو�س حائرة
ليايل القاهرة
مع �إبراهيم �شيب
نداء الدم
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(� )10إبراهيم �شيب
�أحد مديري الت�صوير املجهولني يف تاريخ ال�سينما امل�رصية ،كتب ا�سمه يف مراجع كثرية خمتلفة بني كلمة هي
كثريا �شييب �أو �شييبا ،لكنه يف كل الأحوال �أحد م�صوري �إبراهيم الما ،الذي اعتمد
يف الأ�صل �شيب ،بينما ذكرت ً
عليه ب�شكل �أ�سا�سي ورئي�سي يف �أعماله ال�سينمائية منذ عام 1930م عندما ا�شرتك مع م�صوري و�أ�سطوات الت�صوير يف
مدر�سة الإ�سكندرية ال�سينمائية وت�صوير �أعمال �إبراهيم الما ،وحتى عام 1944م؛ حيث انقطع �أي خرب عنه �أو عن عمله
�أو رحيله �أو وفاته ،لكنه ت�أثر ب�أبجديات تلك املدر�سة وتكوينها ال�سينمائي وحرفية �صانعيها ،وعمل لدى �أ�ستوديو الما يف
العمليات الفنية.
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قائمة �أفالم �إبراهيم �شيب:

�إخراج � :إبراهيم الما
�إخراج � :إبراهيم الما
�إخراج � :إبراهيم الما

1930 -1م :معجزة احلب (ديفيد كورنيل)

1940 -2م� :رصخة يف الليل
1941 -3م� :صالح الدين الأيوبي (جورج �سعد)

1942 -4م:
1943 -5م:
1943 -6م:
1944 -7م:
1944 -8م:
1944 -9م:

�إخراج � :إبراهيم الما
�إخراج � :إبراهيم الما
�إخراج � :إبراهيم الما
�إخراج � :إبراهيم الما
�إخراج � :إبراهيم الما
�إخراج � :إبراهيم الما

�أين ال�صحراء
كليوباترا
نداء الدم (مع �إبراهيم الما)
ي�سقط احلب
عري�س الهنا (فاركا�ش)
وحيدة (فاركا�ش)
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خامتة

�إن مدر�سة الإ�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائي ،حقيقة ملمو�سة وذلك بقليل من الربط بني جمموعة عنا�رصها التي
قادت بدايات ال�سينما امل�رصية الروائية الطويلة ال�صامتة ثم الناطقة ،وقبل ذلك �أ�س�ست نف�سها عرب امتيازات الأفالم الق�صرية
والإخبارية التي �شارك البع�ض فيها �إما خلف الكامريا كم�ساعدين للنجوم ،والأ�ساتذة الأبرز يف تلك املدر�سة من �أمربتو
دوري�س� ،ألفيزي �أورفانيللي ،عبد احلليم ن�رص ،ديفيد كورنيل ،توليو كيارينى� ،أو من خالل العمل داخل معامل
ق�صريا ،ثم العمل لدى �أول م�ؤ�س�سة �سينمائية تكاملت يف م�رص ،وهي �أ�ستوديو �ألفيزي �أورفانيللي،
�أ�ستوديو احل�رضة زم ًنا ً
لكن هذه املجموعة وطبقًا ملا قدمناه يف �شجرة امل�صورين ال�سينمائيني يف هذه املدر�سة ،كان لهم الدور الأكرب والهام يف
دفع وتواجد �سينما م�رصية روائية ،لها من اجلذور والتاريخ الذي ن�شري فيه �إليها ،لكننا يف البداية ذهبنا �إىل املمثل �أو املمثلة
الأف�ضل� ،أو حاولنا البحث عرب مبارزات طويلة حول �أول فيلم روائي م�رصي �صامت �أنتج وعر�ض قبل الآخر هل هو
“ليلى”� ،أم “قبلة يف ال�صحراء” ،وتركنا عنا�رص �أ�سا�سية يف منظومة �صناعة ال�سينما ،هي :من الذي حمل لواء حتويل
هذه الق�ص�ص الب�سيطة �إىل �رشائط فيلمية؟
ودخلنا يف تناحر :هل هو وداد عريف الرتكي �أو �ستيفان رو�ستي املجري امل�رصي �أو �أحمد جالل الإيراين امل�رصي؟
م�صورا كان هو �أ�سا�س ومفتاح �شخ�صية �أي فيلم؛ لأنه ميتلك �أ�شياء كثرية كما �سبق و�أن
يف الوقت نف�سه جند �أن هناك
ً
تناولنا دوره ،لكن الأهم من ذلك �أن ر�أ�س املال مل يكن يعطي ثقته ملدير فني �أو خمرج يف البدايات بقدر ثقته يف امل�صور
الفني �أو مدير الت�صوير بعد ذلك.
لذا حاولنا قراءة تاريخ ال�سينما امل�رصية ب�شكل بعيد عن الأهواء �أو العاطفة ،فوجدنا �أن املدخل الأ�سا�سي والرئي�سي
هو الإ�سكندرية .من هنا كانت البداية ،واملحاولة من جانبنا لدرا�سة الفرتة الأوىل يف هذا التاريخ منذ عام 1897م،
وجدنا �أ�سماء كثرية لها �أدوار هام�شية مرت ال�سينما عندها ومل تتوقف ،ووجدنا فيها بع�ض الدالالت وال�سمات اخلا�صة،
و�أم�سكنا ً
خيطا رفي ًعا ،لكن هذا اخليط مل يكن له يف املراجع واملو�سوعات املختلفة �أية داللة ،كان لدينا �إميان به�ؤالء
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الرجال الذي ذكر التاريخ بع�ض �سطور عنهم� ،سنوات ثالث طوال نقوم بالتح�ضري لإجناز هذا العمل التوثيقي ،لكن �أين
الوثيقة الدالة وال�شارحة وامل�ؤكدة لبع�ض حتليالتنا؟ بحثنا من قبل يف كني�سة �سانت كاترين بالإ�سكندرية ومل يكن هناك �أية
�إ�شارات دالة �سوى ب�صمة ملحالت عزيز ودوري�س املوجودة يف � 3شارع امل�ست�شفى اليوناين بالإ�سكندرية ،ويف كلية �سان
مارك مل جند يف الأر�شيف �سوى بع�ض الق�صا�صات الفتتاح الكلية بح�ضور رئي�س وزراء م�رص الأ�سبق حممد حممود با�شا
مع ت�صوير دوري�س عام 1928م.
�أمربتو دوري�س ال�سكندري الإيطايل الأ�صل ،هو م�ؤ�س�س هذه املدر�سة ،الأ�ستاذ باملعنى احلريف والفني لكلمة
مناخا يف الت�صوير ال�سينماتوغراف ،ومن بني تالميذه
الأ�ستاذ ،جمع حوله جمموعة من الإيطاليني الذين �أثَّروا �شك ًال �أو ً
ال�صبي �ألفيزي �أورفانيللي ال�سكندري الإيطايل الأ�صل ،الذي جتاوز جتربة �أ�ستاذه يف �أ�ستوديو احل�رضة ،و�أخذ ريادة
خا�صا للملك �أحمد ف�ؤاد على
هذه املدر�سة ،بعد توجه دوري�س بعمله كله �إىل م�ؤ�س�سة الق�صور امللكية و�أ�صبح
م�صورا ًّ
ً
أي�ضا مبجموعة م�ساعدة من
م�ستوى الفوتوغرافيا وكذا الت�صوير لل�سينماتوغراف ،و�أ�س�س معامل هذه الق�صور و�شغلها � ً
ه�ؤالء الإيطاليني ،وتوىل هذا امل�صور �ألفيزي �أورفانيللي ت�أ�سي�س �أ�ستوديو باملعنى امل�ؤ�س�سي بالتوه ومعامل �صورة (طبع،
حتمي�ض� ،إظهار ،مونتاج) ثم �أدخل ال�صوت ،مما �شكل نه�ضة هذه املدينة وريادتها لل�سينما امل�رصية �سنوات طوال ،من
دور عر�ض و�أ�ستوديوهات و�رشكات �إنتاج وتوزيع� ...إلخ ،لكن املدينة التي �شُ ِّكلت كانت هي الأخرى احلافز الهام
فى حياة ه�ؤالء� ،إىل جانب �أنها �سوق كبرية ت�ضم كل الثقافات واجلن�سيات وامللل والأديان والأذواق يعي�ش الكل يف �إطار
انفتاحي بفكر �أهم ما فيه حجم الت�سامح املوجود بني اجلميع خا�صة �أبناء البلد وتلك اجلن�سيات وامللل التي �شاركت يف حب
مغايرا يف التح�رض وال�صفاء النف�سي واجلن�سي والعرقي يف وقت وقعت فيه معظم
هذه املدينة وحاولت �أن تكون
ً
منوذجا ً
مدن املتو�سط يف �إطار نريان حروب وا�ستعمار لبع�ض البلدان واملدن العربية ،لكن رغم تواجد املحتل الإجنليزي “كانت
أي�ضا من خالل توازن وخليط مل يتواجد فيما بعد بني اجلاليات اليونانية ،والإيطالية،
الثقافة الفرن�سية هي الغالبة” ،لكن � ً
والفرن�سية ،والإجنليزية ،وال�شوام.
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أي�ضا كانت املفاج�أة يف البحث لي�س �أ�ستاذية دوري�س من خالل تواجد وثيقة تعاقد نحا�س مع كياريني على فيلم
� ً
“�أن�شودة الف�ؤاد” ،بل ت�أكيد �أن �أهم ال�شخ�صيات املحببة يف ال�سينما امل�رصية يف ذلك الوقت “فوزي و�إح�سان اجلزايريل”
أي�ضا ،و�أن �شخ�صية �شالوم وا�سمه هو من اخرتاع اليهودي امل�رصي ال�سكندري ليون �أجنل ـ وهذا ا�سمه
من �أ�صول �إيطالية � ً
احلقيقي ـ وكان ي�سكن �شارع بور�سعيد ما بني الإبراهيمية وكامب �شيزار ،وهو ما وجد يف عقود بهنا فيلم وتعاقداتها مع
أي�ضا ت�صحيح بع�ض القوائم اخلا�صة ،و�إ�ضافة الأفالم اليونانية التي �صورت يف م�رص.
�ألفيزي �أورفانيللي مث ًال ،و� ً
قدرا من الزمان (مراجعة للباب الرابع) �أ�سطوات هذه
�إن هذه املدر�سة التي تولت زمام الت�صوير يف ال�سينما امل�رصية ً
ال�سينما ،بالإ�ضافة �إىل �ألفيزي �أورفانيللي و�أ�ستوديو املن�شية وكذا �أ�ستوديو الما والأخوان (�إبراهيم وبدر الما) ،و�أ�ستوديو
توجو مزراحي وكبري م�صوريه تلميذ اخلواجة �ألفيزي ،عبد احلليم ن�رص و�أخوه حممود وكذا كليليو ،كل ه�ؤالء وجدوا
بعد مناو�شات الأملان والإجنليز على م�شارف الإ�سكندرية عام 1939م (احلرب العاملية الثانية)� ،أنه البد من �أن تنتقل
م�ؤ�س�ساتهم �إىل القاهرة ،خا�صة و�أن اال�ستثمارات يف هذا املجال تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على الأمر الذي عجل بانتقال
�صناعة ال�سينما من مركزها الأ�سا�سي بالإ�سكندرية حيث امليالد احلقيقي ،و�أن ظروف احلرب هي التي �أثرت يف هذا
االنتقال وبذلك خ�رست املدينة جز ًءا ها ًّما من طبيعة تركيبتها الثقافية والفنية واالقت�صادية؛ لأن هجرة هذه العقول �إىل
القاهرة �صاحبها توقف يف �سوق بيع و�رشاء معدات ال�سينما التي كانت الإ�سكندرية بها العديد من التوكيالت له� ،إىل
جانب انتقال بع�ض �رشكات الإنتاج والتوزيع من مقرها الأ�سا�سي الإ�سكندرية �إىل العا�صمة ،مع خروج بع�ض الأجانب
العاملني يف ال�سينما امل�رصية �أو هجرتهم �أو �سجنهم يف �سجن الأجانب ،كان ذلك بداية االنح�سار واحل�صار التي ُو ِ�ض َعت
فيه الإ�سكندرية وتفوق مدر�ستها ،و�إن بقيت روح و�شكل و�سمات هذه املدر�سة �أوا�سط الأربعينيات واخلم�سينيات وحتى
ال�ستينيات من القرن املا�ضي ،و�إن تبقى من هذه املدر�سة الأ�ستاذ الكبري ـ تلميذ اخلواجة ـ عبد احلليم ن�رص و�أخوه حممود
بعيدا عن املتغريات التي حدثت عقب ثورة
ن�رص� .إذن خرج البع�ض لظروف احلرب العاملية الثانية ،و�آخرون وجدوا حياتهم ً
يوليو 1952م ،والبع�ض عا�رص ت�أميمات ال�ستينيات ومل ي�ستطع اال�ستمرار �أو التكيف مع الأو�ضاع اجلديدة.
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جدا يف طريقة معاجلة الن�صو�ص دراميًّا وذلك با�ستخدام الأماكن املفتوحة
�إن هذه املدر�سة اعتمدت على عن�رص هام ًّ
يف حماولة لت�صوير املو�ضوعات املختلفة والتعبري عنها يف ر�ؤية متقدمة رغم قلة �إمكانيات الآالت و�ضعفها ،وكرب حجم
�آلة الت�صوير و�صعوبة التجوال بها ،ذلك �أن الأماكن املفتوحة مل ت�شكل عن�رص جذب �أو جاذبية يف املقام الأول فح�سب،
ومعمارا؛ من حيث ال�شوارع وامليادين واملالعب والكورني�ش� ...إلخ.
لكنها �شكلت م�ساحات وم�ستويات
ً
�صورا قريبة �إىل املتفرج ابن البلد �أو اخلواجة املتم�رص املتعاي�ش فوق هذه الأر�ض،
دارت الكامريا باخلروج �إليها لرت�سم ً
نقطة ثانية هي �إدراك �أهمية راحة العني من خالل �صورة بعيدة عن الأماكن املحدودة واملغلقة ذات الطبيعة البدائية وعنا�رصها
الب�سيطة من ديكورات و�إك�س�سورات و�إ�ضاءة متوا�ضعة ،وبالتايل كانت الإ�ضاءة الطبيعية نقطة ثالثة يف حوار ال�صورة،
لذا جاءت الإ�ضاءة غامرة يف امل�شهد �أو اللقطات التي تكون وحدة امل�شهد ،لكن مع تقدم الفيلم اخلام والآالت،
ن�ضوجا ومهارة وحرفية ومتوافق مع مو�ضوعاته
خا�صة الت�صوير منها ـ متكن ال�صانع من �صياغة ر�ؤياه الب�رصية ب�شكل �أكرث
ً
ر�ض ،ميكن لنا مراجعة بع�ض �أعمال عبد احلليم ن�صـر الأوىل ،الفرق مث ًال بني “املندوبان” الذي ا�شرتك فيه مع
ب�شكل ُم ٍ
أي�ضا جتربة فيلم “�شالوم الريا�ضي”
�أورفانيللي ،وفيلم “الدكتور فرحات” الذي �صوره منفر ًدا ،لي�س هذا فح�سب ،بل � ً
أي�ضا نقطة رابعة هي ا�ستخدام
الذي �صوره كليليو و�ساعده حممود ن�رص ،لنجد فيه تلك اخل�صائ�ص وال�سمات ،بل هناك � ً
�إمكانيات املونتاج التي كانت تتم يدو ًّيا ن�سخة ن�سخة.
�إن هذه املدر�سة �أكدها الكثريون من �أبناء الإ�سكندرية النعكا�س �أجوائها عليهم عرب تلك امل�سطحات والهواء النقي
وال�شفافية التي تر�سم املناخ العام لها وتلك الطرز من العمارة املوجودة بها و�شوارعها وحوانيتها التي كانت لها خ�صو�صية
املتو�سط؛ من حيث ال�شكل وعرب املكان وروح التفرد عن املدن امل�رصية الأخرى ،ثم هذا الكورني�ش الطويل ال�ساحلي� ،إىل
جانب باقي الطرق التي تتمتع بحالة من البكارة مرتامية حتى �أبي قري ور�شيد �رشقًا ،والدخيلة والعجمي وال�ساحل ال�شمايل
حتى العلمني غربًا ،تلك الأماكن املفتوحة وتنوعها كان لها جاذبية خا�صة يف ت�شكيل ر�ؤياهم الفنية واالبتعاد عن العلب
املغلقة قدر الإمكان ـ الأ�ستوديوهات  -ورمبا �أقرب مثال على ذلك املخرجان الكبريان (توفيق �صالح ويو�سف �شاهني)
وكذا مدير الت�صوير الراحل وحيد فريد.
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اخلامتة

أخريا...
� ً
حتية خا�صة للفنان واملخرج الكبري توفيق �صالح ومقولته ال�شهرية و�إىل الناقد الكبري �سمري فريد حول مدر�سة الإ�سكندرية
ال�سينمائية.
�إليهما نهدي هذا الكتاب.
�إبراهيم الد�سوقي
�سامي حلمي
يوليو 2005
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�سامي حلمي

ع�ضو م�ؤ�س�س جماعة الفن ال�سابع عام 1977م.
ع�ضو م�ؤ�س�س جماعة نادي الفيلم عام 1984م.
ع�ضو جماعة الفنانني والكتاب “�أتيلييه الإ�سكندرية”.
ع�ضو اجلمعية امل�رصية لكتاب ونقاد ال�سينما.
�أمني عام جمعية �آفاق الفنون (الفن ال�سابع – الإ�سكندرية).
ع�ضو اجلمعية امل�رصية للثقافة والتنوير.
ناقد مبجلة �شا�شتي الأ�سبوعية بالقاهرة وجريدة نه�ضة م�رص اليومية.
الإ�رشاف على حترير الن�رشة اليومية ملهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائي.
مدير مهرجان اال�سكندرية ال�سينمائي الدويل (الدورة .)22/21/20
ع�ضو جمل�س �إدارة جماعة الفنانني ُ
والك َّتاب (�أتيلييه الإ�سكندرية).
ع�ضو م�ؤ�س�س جماعة �أ�ستوديو الدراما 1971م.
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بدايات ال�سينما امل�رصية (الوثائقية – الت�سجيلية) من عام 1930-1897م (�إ�صدارات املجل�س الأعلى للثقافة –
القاهرة).
ال�سينما امل�رصية الروائية ال�صامتة من عام 1934 – 1914م حتت الطبع.
مدر�سة الإ�سكندرية يف الت�صوير ال�سينمائي حتت الطبع.
ح�صل على منحة التفرغ من وزارة الثقافة عام 2006م لإجنازات كتاب ال�شخ�صية ال�سكندرية يف ال�سينما امل�رصية.
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تعاريف البد منها

لأنه �سبق يف حديث لنا مع مدير الت�صوير “حممود ن�رص” �أفاد ب�أنه و�شقيقه “عبد احلليم ن�رص” و” توجو مزراحي” يقوموا
بعمل كل �شيء يف اال�ستوديو ،ومل تكن هناك تلك املهن ب�شكلها احلايل وتو�صيفها.

مدير الت�صوير
حيث التطور الكبري الذي حدث على مهنة الت�صوير ال�سينمائي عرب تاريخ ال�سينما ب�شكل عام هو امل�س�ؤول الأول عن ال�صورة،
وهو عني الفيلم من خالله يرى املخرج ر�ؤيته الدرامية لتو�صيف اال�ضاءة وكل مفردات الت�صوير من زوايا الت�صوير ،وعد�سات
متنوعة يف ترجمة الدراما الفيلمية ،اىل جانب قراءة الن�ص ،جل�سات التح�ضري مع املخرج وباقي الأفراد ،مثل الديكور /املالب�س/
املعاينة ملواقع الت�صوير امليدانية ،وميكن له باالتفاق مع املخرج تعديل �أزمنة الت�صوير ،ويبد�أ عمله من بداية قراءة الورق ويت�أكد هذا
بعد املعاينة والتح�ضري.

الكامريا مان “امل�صور”
هو امل�س�ؤول عن حتريك الكامريا ،ويتميز بالقدرة البدنية للتعامل مع حركات الكامريا ،ووعيه بتكوين ال�صورة املطلوبة من
املخرج ومدير الت�صوير بدقة ،وقد يكون للفيلم �أكرث من م�صور طبقا لعدد وحدات الت�صوير.

م�ساعد امل�صور “�أول”
هو امل�س�ؤول عن تركيب الفيلم والعد�سات يف الكامريا وقيا�س و�ضبط امل�سافات ،ويتطلب عمله دقة متناهية حيث ال جمال
لت�صحيح �أخطا�ؤه.
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م�رشف اال�ضاءة
كان يلقب ب�أ�سطى اال�ضاءة ،وهو يقود جمموعة من العاملني لتنفيذ خطط مدير الت�صوير لتحقيق ما يحقق �أهدافه.

م�رشف احلركة “ما�شين�ست”
�أ�سطى وم�س�ؤول عن كل الو�سائل امل�ساعدة لتحريك الكامريا طوليا �أو عر�ضيا �أو اىل �أعلى �أو اىل �أ�سفل.
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